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Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.  
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Könyvtárunkban számítástechnikai eszközeinket folyamatosan fejlesztjük, törekszünk az 
informatikai lehetıségek minél szélesebb körő felhasználására a szolgáltatás és a belsı 
szakmai munka területén.  
Olvasóink számára minden győjteményrészben biztosítjuk az ingyenes számítógép- és 
internethasználatot. Minden részlegünk rendelkezik fénymásolási, faxolási, szkennelési 
lehetıséggel, olvasóink kérhetik dokumentumaik fekete-fehér és színes nyomtatását is.  
Tanfolyamainkat, belsı továbbképzéseinket prezentációs eszközökkel tudjuk látványossá, 
követhetıbbé tenni. 
Az audiovizuális és elektronikus dokumentumok helyben használatát biztosító eszközök is 
olvasóink rendelkezésére állnak. 
Központi könyvtárunkban lehetıség van notebook használatára, az épületben wifi 
szolgáltatáson keresztül ingyenes internethozzáférést biztosítunk. 
 
Szofi Pont 
A Szofi Pont a könyvtárunk olvasótermében elhelyezett, internetes kapcsolattal, jegyzetekkel, 
tankönyvekkel ellátott tanulósarok. A regisztrált könyvtárhasználók számára biztosítjuk 
egyéni felkészülés formájában amerikai /CIT/, magyar állami /OKJ/ és európai uniós /ECDL/ 
alap-, közép- és felsıfokú informatikai szakképesítések megszerzését. 
 
EU Információs Sarok 
Könyvtárunk kezdetektıl fogva részt vett az európai uniós csatlakozással kapcsolatos 
tájékoztatásban, és ma is folyamatosan biztosítjuk az információs anyagot, amely magyar és 
idegen nyelvő kiadványokat is tartalmaz. Az EU-s anyagok CD-n és Interneten is elérhetık. 
 
Elektronikus folyóiratcikkek (EBSCO adatbázis)  
Elektronikus hozzáférést biztosítunk közel 8000 angol nyelvő szakfolyóirathoz a 
legjelentısebb nemzetközi tudományos kiadóktól.  
 
NAVA 
Több száz politikai, kulturális, ismeretterjesztı, hír- és sportmősor kereshetı vissza és 
nézhetı újra az országos televíziók (M1, M2, Duna TV, RTL Klub és a TV2) anyagából. 
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MTI online adatbázisok 
A magyar közélet kézikönyve. A magyar intézményrendszer naprakész adatait tartalmazza a 
sajtótól a felsıoktatási intézményeken át az egyházakig 
Híres emberek (Közszereplık Tára). Magyarország egyik legnagyobb nyilvános személyi 
adatbázisa, amely tíz egymástól függetlenül felépülı, online frissülı ellenırzött adatbázis 
összekapcsolásával mőködik. Az érdeklıdı egyszerően megtalálhatja a neves politikusokra, 
mővészekre, tudósokra, gazdasági szakemberekre, állami díjazottakra és más közszereplıkre 
vonatkozó információkat. 
 
CD-ROM-on hozzáférhetı adatbázisok (teljesség nélkül) 
PRESSDOK, HUNDOK : hazai és külföldi sajtófigyelı 
PAD : az Országos Pedagógiai Könyvtár pedagógiai adatbázisa 
Magyar Nemzeti Bibliográfia : könyvek : 1976-1996 ; Magyar nemzeti bibliográfia : 
periodikumok : 1986-1996 
A Fıvárosi Szabó Ervin Könyvtár adatbázisai : Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája, 
1961-2001 ; Szociológiai információ, 1970-200 ; Mesegyőjtemények analitikus 
bibliográfiája, 1980-1990 ; Budapest történetének bibliográfiája, 1950-1983 
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KISTELEPÜLÉSEK KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSA  
 
A több éves elıkészítı munkának köszönhetıen a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
2008-ra Heves megye egyedüli szolgáltatójaként hat kistérségének 51 települési könyvtárával 
kötött mozgókönyvtári megállapodást.  
 

A települések kistérségi megoszlását a következı 
táblázat mutatja: 
 
 
A mozgókönyvtári normatíva segítségével a 
megyében javultak a könyvtárak mőködési feltételei, 
a berendezések korszerősödtek, javultak a könyvtári 
szolgáltatások technikai feltételei.  
A mozgókönyvtári szolgáltatás mellett a Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár folytatta 

Könyvtárellátási Szolgáltatás Rendszerének mőködtetését is, mely szolgáltatást 2008-ban 6 
település rendelte meg. Így könyvtárunk összesen 57 településsel, a megyében található 
községek több mint felével kötött szolgáltatási szerzıdést. 
 

Kistérség Települések 
száma 

Egri Kistérség 11 
Bélapátfalvai Kistérség 12 
Hevesi Kistérség 6 
Pétervásárai Kistérség 11 
Füzesabonyi Kistérség 7 
Gyöngyösi Kistérség 4 

Összesen 51 
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Szolgáltatások 
1. Könyvtárszakmai munkák elvégzése 
− Dokumentum szolgáltatás Heves megye 57 településére 
− Folyóirat- és nyomtatványrendelés 
− Módszertani tanácsadás, továbbképzés 
− Számítógépes szervízszolgáltatás 
− Leválogatás, selejtezés 
− Könyvtár- és állományrendezés 
− Adatbázisépítés 
 
2. Könyvtári rendezvények, pályázatok vidéki szolgáltató helyeinknek 
− Lakossági Internet tanfolyam  

Heti 20 órás lakossági Internet tanfolyamok – mozgókönyvtári helyszíneken. 
− Kutass, keress! – lakóhelyünk múltja és jelene a BSK Helytörténeti Győjteményében 

A program hasznos, s egyben szórakoztató elfoglaltságot nyújt nyári táborok, kiránduló 
iskolai csoportok számára. Bemutatjuk, hogy könyvtárunkban milyen írásos, nyomtatott 
forrásokban lehet tájékozódni megyénk, annak egyes városai, községei történetének 
megismeréséhez. 

− Varázslóiskola 
Mese, aztán 7 egyszerő gyakorlat bonyolult varázslatok véghezviteléhez, 7 kicsi törvény 
hatalmas varázslatokhoz, 7 jó kis játék egy nagy jókedvhez, és egy ráadás mese – mindez 
2 órában a Gyermekkönyvtárban általános és középiskolás korúaknak 

− Barangolás az elektronikus könyvtárak világában 
Hogyan tudjuk elolvasni a kötelezı olvasmányt, akkor is, ha nincs meg nekünk a könyv 
vagy éppen a könyvtárból is kikölcsönözték az összes példányt? Segít a Magyar 
Elektronikus Könyvtár! 

− Bábelıadások vidéki helyszíneken 
A Babszem Jankó Gyermekszínház közremőködésével – pályázati forrásból. 
 

• Önálló nyilvános 
könyvtár 

• Önálló nyilvános 
könyvtár, könyvtári 
kiegészítı 
szolgáltatásokat rendel 

• Mozgókönyvtári 
szolgáltatást igényel – 
könyvtári szolgáltató 
hely mőködik 

• Nincs könyvtári 
ellátás 
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− Vidám délután – színházi elıadás vidéki helyszíneken 
A Gárdonyi Géza Színház mővészeinek közremőködésével – pályázati forrásból. 

− Csodanet Roadshow 
Kalandozás a mesék, versek, játékok Internetes világában – alsó tagozatos kisdiákoknak. 

− Fényírók, képírók figyelem! 
Rajz- és fotópályázatok kicsiknek és nagyoknak. 

− Fun and Games and Conversation - játékos könyvtári foglalkozás 
Könyvtárunk idegen nyelvi részlegében anyanyelvi tanárok közremőködésével vidéki 
gyerekek számára. 

− Kézmőves foglalkozások 
Pályázati forrásból a gyermekkönyvtárosok illetve a Vitkovics Ház munkatársainak 
közremőködésével. 

− Mozgókönyvtári munkatársak továbbképzése 
Évi két alkalommal. 

 
Összegzés 
Heves megye kistérségeiben és településein kedvezı fogadtatásra talált a mozgókönyvtári 
ellátás kezdeményezése. A program megvalósítása minıségi ugrást jelent mind a projektben 
résztvevı kiskönyvtárak, mind a megyei könyvtár életében. A normatíva felhasználásával, 
egy újszerő könyvtári munkastílus kialakításával lehetıség kínálkozik felhasználó-központú, 
korszerő és minıségi könyvtári ellátást kialakítására Heves megye kistelepülésein. 
 
SZAKMAI OKTATÁS  
Könyvtáros asszisztens tanfolyam 
Könyvtáros asszisztens tanfolyamunkat több éve sikerrel folytatjuk.  
A tanfolyamon intézményünk felsıfokú végzettségő könyvtáros szakemberei oktatnak. A 
képzésen résztvevı kollégák több éve szép sikerrel zárják a vizsgát, s eredményesen 
alkalmazzák a megtanult ismereteket a gyakorlatban is.   
Gyakorlati képzés fıiskolai hallgatóknak 
A felsıoktatási intézményekkel kötött szerzıdés alapján könyvtárunk gyakorlati képzıhely. 
Kiemelt partnerünk az Eszterházy Károly Fıiskola Médiainformatikai Intézete. Évente 20-30 
hallgató teljesíti könyvtárunkban az intézményi gyakorlatot. Tapasztalatunk szerint a 
különbözı részlegekben végzett munka alapján a hallgatók szeretik intézményünket, s többen 
sikerrel nyújtottak be álláspályázatot hozzánk. 
Négy kollégánk oktatói feladatokat vállalt az Eszterházy Károly Fıiskola könyvtár-
informatika szakos hallgatóinak képzésében, intézményünk helyet ad a gyakorlatcentrikus 
órák lebonyolításának.  
 
K IADVÁNYSZERKESZTÉS  
Kapcsolat – a Heves megyei könyvtárosok lapja 
Negyedévente megjelenı kiadványunk rendszeresen tájékoztatást ad a megye könyvtárainak 
életérıl, a pályázati lehetıségekrıl, továbbképzésekrıl, aktuális információkról, új 
jogszabályokról. Számai 1999-tıl honlapunkon folyamatosan elérhetık a megyei kitekintés 
menüpont alatt. 
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SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK  
Hangoskönyvtár – öregbetős könyvek – házhozszállítás 
Az idısek, az egészségi hátrányokkal küzdık és a fogyatékos emberek könyvtári ellátására 
egyre nagyobb figyelmet fordítunk, hiszen célunk, hogy az általában rendelkezésre álló 
könyvtári szolgáltatások szinte teljes skáláját minden ember egyenlı eséllyel vehesse 
igénybe. A vakok és csökkentlátók számára a világról való informálódást a hangok jelentik, 
ezen keresztül juthat el hozzájuk irodalom, mővészet, tudás, ismeret. Számukra több száz 
kötetes hangoskönyv-állomány áll rendelkezésre, illetve helyben speciális informatikai 
eszközök használatával biztosítjuk számukra a nyomtatott dokumentumokhoz való 
hozzáférést. 
Könyvtárunk segíteni szeretne azoknak az embereknek is, akiknek megromlott a látása, ezért 
fárasztó az egyre kisebb betőkkel nyomtatott mővek olvasása. Számukra ajánljuk az 
öregbetős könyveket, hogy újra öröm legyen az olvasás. 
A Központi könyvtár tájékoztatási pontjain és a ruhatárban indukciós hurok segíti a 
halláskárosodottak, nagyothallók kommunikációját. Az olvasószolgálat és gyermekkönyvtár 
munkatársai közül 2007-ben 4 fı végezte el a jeltolmács alapfokú és középfokú tanfolyamot. 
Kitőzıjükön ezt egységes ábrával jeleztük.  
Akik koruknál vagy egészségi állapotuknál fogva mozgásukban kisebb-nagyobb mértékben 
korlátozottak, esetleg kerekes székhez kötöttek és igényük lenne az olvasásra, mi otthonukba 
visszük a "könyvtárat".  
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Könyvtárunk különbözı részlegei e-Magyarország pontként is mőködnek. 
 

 eMagyarország  
számítógépek száma 

Központi Könyvtár – Eger, Kossuth Lajos u. 16. 1 

Zenemő-és Hangtár, Idegen Nyelvi Győjtemény – Eger, Kossuth Lajos u. 18. 3 

Közigazgatási Szakkönyvtár – Eger, Kossuth Lajos u. 9. 3 

Gyermekkönyvtár – Eger, Bartók Béla tér 6. 2 

1. sz. Fiókkönyvtár - Eger, Mátyás király út 52. 2 

2. sz. Fiókkönyvtár - Eger - Felnémet, Kovács Jakab u. 35. 2 

3. sz. Fiókkönyvtár - Eger, Kallómalom u. 88. 2 
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Könyvtárunk tagja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszernek. A jogszabályi 
elıírásoknak és a szakmai útmutatóknak megfelelıen végzi az ODR állomány gyarapítását, 
nyilvántartását, feldolgozását és a könyvtárközi szolgáltatást. 
 
2005-tıl könyvtárközi szolgáltatásunk duplájára emelkedett, s az elektronikusan ill. 
másolatban küldött dokumentumok száma is nıtt. 
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Annak érdekében, hogy a településeken élık is hozzájussanak a kívánt dokumentumokhoz és 
elégedett könyvtárhasználók lehessenek, az ODR szolgáltatás igénybevételére igyekszünk 
minél többször felhívni a megyében dolgozó kollégák figyelmét. Továbbképzéseken, 
módszertani látogatások alkalmával, a szakfelügyeleti vizsgálatok során illetve a Kapcsolat c. 
módszertani kiadványunk hasábjain népszerősítjük a könyvtárak közti dokumentum- és 
információszolgáltatást.  
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Rendezvényeink megtervezésénél elsıdleges szempont, hogy a szorosan kapcsolódjon 
könyvtárunk profiljához, az országos akciókhoz, az egyes részlegek marketing 
tevékenységéhez.  
Programkínálatunkkal egyaránt megszólítjuk a gyermek-, az ifjúsági és felnıtt korosztályt. 
Két kiemelt rendezvényünk az évrıl évre megrendezett Internet Fiesta és az İszi könyvtári 
hetek rendezvénysorozata, melyek szervezésekor megyei koordinációs feladatokat is 
vállalunk. 
Könyvtárunk aulája városunk rangos kiállítóhelye; igényes, szép környezetet biztosít a helyi 
és országos hírő alkotók mőveinek bemutatására. Kapcsolódunk Eger színes kulturális 
életéhez, ahhoz a gazdag programajánlathoz, amit a város a lakosság és az ide látogató 
turisták számára kínál.  
Küldetésünk szerint ápoljuk helyi értékeinket, ırizzük Heves megye szülötteinek emlékét.  
 
A rendezvénynaptárunkat az 1. sz. mellékletben csatoljuk. 
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Könyvtárunkban 92 számítógép biztosítja azt az informatikai hátteret, mely elengedhetetlen 
feltétel a korszerő könyvtári szolgáltatások megteremtéséhez. 2007-2008-ban a hálózat 
átalakításával új végpontok kerültek kiépítésre, a meglévı hálózat kapacitásának növelésével. 
Az NIIF ADSL szolgáltatásával nagyobb sávszélességet biztosítunk használóink számára 
(15Mbit/s).  
Saját forrásból vásároltunk új szervert, amely biztosítja intézményünk könyvtári integrált 
rendszerének stabil hátterét. Ezzel a fejlesztéssel biztosított minden részlegünk kapcsolata a 
helyi szerverszámítógéphez.  
Az új szerverek beüzemelésével megvalósíthatóvá vált a felnıtt és gyermekkönyvtár, 
valamint az idegen nyelvi részleg személyi- és statisztikai adatbázisának összefésülése, 
integrálása. Ez a fejlesztés szinte minden olvasónk tetszését elnyerte, hiszen 2008. január 1-
jétıl elég egy helyen beiratkozni, s minden részlegünk szolgáltatását igénybe lehet venni. 
Könyvtárunk több pontján biztosítjuk olvasóinknak a szkenner használatát, a színes 
nyomtatást. Az oktatáshoz, elıadásokhoz pályázati forrásból tudtunk vásárolni új projektort, 
vetítıvásznat és állványt. 
A régi olvasószolgálati fénymásolót leváltotta egy korszerőbb és takarékosabb készülék. 
2008. januárjától minden olvasói internetes gép monitorát síkképernyıs váltotta fel, a 
számítógépek alaplapjának fejlesztésével minden ponton korszerő internetes hozzáférést 
tudunk biztosítani.  Mindezeket a fejlesztéseket saját ill. fenntartói forrásból finanszíroztuk. 
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http://www.brody.iif.hu

 
 
Könyvtárunk 10 éve mőködtet honlapot. 2008-ban új felülettel jelentkeztünk, mely már 
interaktív lehetıségeket is tartalmaz.  
Honlapunk legnagyobb erényének tartjuk, hogy mindig naprakész, hiteles információkat 
közöl. Tartalmában gazdag, áttekinthetı.  
A könyvtárunkra és szolgáltatásainkra vonatkozó általános információk mellett 
szabályzataink, stratégiai tervünk, a minıségbiztosítás jegyében végzett használói 
elégedettség- és teljesítménymérési adatok is hozzáférhetık. Megyei kitekintés címmel a 
megye települési könyvtárainak címjegyzéke és statisztikai adatai olvashatók. Folyamatban 
van az egyes mozgókönyvtári szolgáltató helyek önálló tájékoztató web-oldalainak 
elkészítése. Minden megjelent híranyag archívumba kerül, így folyamatos tájékozódási 
lehetıséget ad évenkénti áttekintéssel. Katalógusunk honlapunkon keresztül közvetlenül 
kereshetı. A web-en közzétett színes ajánlójegyzékek alapján szívesen válogatnak olvasóink. 
 
Büszkék vagyunk azokra a tartalomszolgáltató oldalakra, melyeket évek óta nagy igyekezettel 
fejlesztünk, s amelyek a leglátogatottabb web-oldalaink közé tartoznak.1 
 
Elektronikus könyvtár – túl a félmillió látogatón 
A Heves Megyei Elektronikus Könyvtár állományát – Gárdonyi Géza összes munkáját, 
Bródy Sándor válogatott mőveit, a megye történetével foglalkozó dokumentumokat – 
könyvtárunk munkatársai digitalizálták, s tették közzé. Győjteményünk néhány darabját a 
Magyar Elektronikus Könyvtár is győjteményébe emelte. Elektronikus Könyvtárunk és 
honlapunk látogatóinak száma az elmúlt három évben meghaladja a félmilliót. 
 
Hangtárnok – a Zenemő- és Hangtár blogja              http://hangtarnok.klog.hu 
2007. október 27-én indult el Hangtárnok címmel blogunk, mellyel a könyvtár 2.0 eszközeit 
felhasználva népszerősítjük könyvtárunk szolgáltatásait, s felhívjuk a blogoló közösség, az 
internethasználók és minden érdeklıdı figyelmét a zenei könyvtárak szolgáltatásaira. 
Regisztrált olvasóinak a zenei híreket, a részleg újdonságait közvetítjük.  
Blogunk a zene iránt érdeklıdıknek virtuális segítséget, kiindulást ad, s ezen keresztül 
egyfajta távtájékoztatás is megvalósul.  
Nyitott a használók felé: vannak olyan társszerkesztık, akik aktív közremőködésükkel 
járulnak hozzá a színvonalas tartalomhoz. Például kórházunk gyermekgyógyász fıorvosának, 
Petheı doktornak rovatában szubjektív vélemények, gondolatok, élmények kerülnek a 
zenebarát közösség elé.  
Az indulás óta 133 359 látogatója volt a blognak (2008.08.30), naponta átlagosan ötszázan 
keresik fel. 
                                                  

1 2. sz. melléklet Oldal lekérések statisztika - tartalom alapján 
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A Hangtárnok ajánlói, videói, a részleget népszerősítı kisfilmek a YouTube oldalain is 
hozzáférhetık, látogatottságukat a következı oldal szemlélteti. 
http://www.youtube.com/profile_videos?user=Hangtarnok 
 

 
 
Hírlevelek 
BÖNGÉSZİ címmel havi rendszerességgel jelenik meg könyvtárunk átfogó, minden részleg 
legfrissebb ajánlatait bemutató hírlevele.  
Zenemő- és Hangtárunk már több éves múltra visszatekintı önálló hírlevele, a Hangtárnok, 
továbbra is számot tart a zenebarátok érdeklıdésére. 
 
Web-oldalaink látogatottsági adatait a 2. sz. mellékletben közöljük. 
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Olvasóink számára minden győjteményrészben biztosítjuk az ingyenes számítógép- és 
internethasználatot.  
Központi könyvtárunkban lehetıség van notebook használatára, az épületben wifi 
szolgáltatáson keresztül ingyenes internethozzáférést biztosítunk. 
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Minden könyvtári munkafolyamatot a számítógép segítségével végzünk: a szerzeményezést, a 
gyarapítást, a katalógus építését, bibliográfiák készítését, a kölcsönzést, statisztikák, 
leltárkönyvek készítését, a selejtezést, az állományellenırzést. Az adatbázisépítésnél nagy 
hangsúlyt fektettünk a győjteményes mővek (könyvek, CD lemezek) analitikus feltárására. 
Legnagyobb mélységben a helyismereti győjtemény anyagát tártuk föl, így visszakereshetık 
verscímek, újságcikkek, tanulmányok, a városi közgyőlés teljes anyaga. 
A mindennapok tapasztalata azt igazolja, hogy olvasóink szívesen használják könyvtári 
rendszerünket, s könnyedén eligazodnak benne. Önállóan, illetve a könyvtárosok segítségével 
megismerték a különbözı keresési lehetıségeket. A cédulakatalógus használatát ma már 
teljes egészében felváltotta az elektronikus katalógus használata. 
 

13. 

O
nl

in
e 

ka
ta

ló
gu

s 
 

 
Könyvtárunkban integrált rendszere felhasználóbarát, sokszempontú visszakeresést biztosít 
egyszerő keresıfelület alkalmazásával. Katalógusunk tájékoztat a keresett mő státuszáról, 
hozzáférhetıségérıl is. Lehetıséget biztosít a kölcsönzésben lévı dokumentumok on-line 
elıjegyzésére is. Szabványos lehetıséget biztosít a HUNMARC exportra, importra, MOKKA 
kompatibilis. 
Fontos eredmény, hogy integrált rendszerünket olvasóink jelszóval a web-es felületen 
keresztül elérhetik, megtekinthetik személyes adataikat, meghosszabbíthatják az általuk 
kölcsönzött dokumentumok határidejét.  
 

4. adatcsoport 
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Az állomány védelme érdekében törekszünk az optimális raktári és használati környezet 
kialakítására, folyamatos biztosítására. Célunk, hogy a tartós megırzéső dokumentumok 
győjteményünkben minél hosszabb ideig fellelhetık és használhatók legyenek. 
A megırzés érdekében a különbözı típusú dokumentumokat célbútorok és megfelelı tároló 
eszközök alkalmazásával tároljuk a nyilvános terekben és a raktárhelyiségekben. 
Állományvédelmi stratégiánk értelmében az elrongálódott és inaktív hagyományos és nem 
hagyományos dokumentumokat folyamatosan kivonjuk, ezzel biztosítjuk az új beszerzések, a 
gyakran keresett és hosszú távon megırzendı kiadványok megfelelı elhelyezését. 2007-ben 
16016 db, 2008 elsı félévében 12657 db dokumentumot töröltünk az állományból. 
 
A károsodások megelızését szolgáló védelemre az utóbbi években kiemelt figyelmet 
fordítottunk. Az NKA pályázati támogatásával jelentıs győjteményrészek védelmét tudtuk 
megoldani. 
 

a pályázat 
kiírásának 
éve 

támogatás 
összege 

megvalósítás érintett állományrész könyvtári 
egység 

2006 1 245 000 Ft 2007. július 1 - augusztus 30. helyismereti győjtemény, bekötött 
folyóiratok 

15000 

2007 1 000 000 Ft 2008. június 1 - szeptember 30. közigazgatási szakrészleg 
győjteménye 

12000 

 
A takarítás, az állomány tisztasága, a rend biztosítása napi feladatként végzett, szigorúan 
ellenırzött tevékenység, amit az évi egy alkalommal végzett nagytakarítás és raktárrendezés 
egészít ki. 
 
Rendszeres a helyreállító védelem, a megrongálódott könyvek újrakötése. A megrongálódott 
könyvek újrakötésérıl vagy selejtezésérıl a győjtıköri szabályzatban megfogalmazott elvek 
szerint döntünk. 
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Egyéb intézkedések: 
- a központi könyvtár és a könyvtár egyéb részlegei riasztóval felszereltek 
- különlegesen ritka, védett dokumentumainkat zárt raktárban tároljuk 
- a helyismereti győjtemény gyakran keresett muzeális vagy egyedi értékkel bíró 

dokumentumait digitalizáljuk, honlapunkon online hozzáférhetıvé tesszük 
- a hangoskönyvek, DVD -és videofilmek, a CD lemezek csak üres tokkal kínálják 

magukat, a dokumentumok elhelyezése zárt helyen történik 
- a kölcsönzési határidı betartásáról, az elveszett és megrongált dokumentumok térítésérıl 

a könyvtárhasználati szabályzat rendelkezik 
- a dolgozók rendszeres tőzvédelmi oktatásban részesülnek 
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Könyvtárunk 1997 júniusában kezdte el állományának számítógépes nyilvántartását, 
feldolgozását. Ettıl az idıponttól kezdve minden újonnan szerzett dokumentumot rögzítünk 
az adatbázisban. 
A retrospektív konverziót 1999-ben kezdtük. Elsı lépésként az Nemzeti Kulturális 
Alapprogram Könyvtári Kollégiuma támogatásával 2000. június 30-ig 40 000 rekordot 
rögzítettünk, majd a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Szellemi Örökség Program 
pályázatának segítségével 2001. június 30-ig megtörtént a teljes helyismereti állományunk 
retrospektív konverziója. Ezek után a retrospektív feldolgozást győjteményrészenként 
munkatervi feladatként folytattuk.  
Dokumentumállományunk feldolgozottsága teljes, jelenleg a győjteményes kötetek analitikus 
feltárását végezzük. Számítógépen megjeleníthetı rekordjaink száma 823 972. 
 

Rekordok száma dokumentumtípusonként

740453

6180

52403

3302

4512

17332
Könyv

Videó

Hangdokumentum

CD-ROM

Folyóirat

Cikk

 
 

Könyv 740453 
Videó 6180 
Hangdokumentum 52403 
CD-ROM 3302 
Folyóirat 4512 
Cikk 17332 
Összesen: 824182 
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Ahhoz, hogy a valóságos igényeknek megfelelıen tudjuk alakítani a könyvtári 
szolgáltatásokat, nagyon fontosnak tartjuk az információt keresık szempontjait. Az elızı 
években végzett vizsgálat és annak folyamatos ellenırzése is megerısítette, hogy a 
könyvtárak a hagyományos szolgáltatások mellett a számítógépek és a számítógépes 
információhordozók korlátlan lehetıségét kínálják, amire igen nagy az igény. Ez a változás 
tájékoztató munkánkat meghatározza, hiszen a hagyományos nyomtatott dokumentumok 
mellett egyre nagyobb teret hódítanak az új elektronikus ismerethordozók. A bibliográfiai 
adatszolgáltatás mellett a tartalomszolgáltatás is fontos része tájékoztatási 
tevékenységünknek. A telefonon, levélben, e-mailen érkezett kérdések mennyisége és 
sokfélesége továbbra is folyamatos feladatot jelent a tájékoztatásban. Jól mőködik a Libinfo 
keresés, amiben az olvasószolgálat 3 munkatársa vesz részt. Gyakran kapunk kérdéseket és 
mi is igénybe vesszük szolgáltatásait egy-egy kérdés megválaszolásához. Folyamatosan bıvül 
a CD-ROM állományunk, az EU-val kapcsolatos dokumentumállomány és egyre több 
információs csatorna elérésével biztosítottunk Európai Unióval kapcsolatos tájékozódási 
lehetıséget. Könyvtárunkban elérhetı a Forródrót az EU vonalhoz szolgáltatás is.  
Ettıl az évtıl a könyvtárunkban a NAVA-pont (Nemzeti Audiovizuális Archivum) is 
elérhetı, ahol több száz politikai, kulturális, ismeretterjesztı, hír- és sportmősor kereshetı 
vissza és nézhetı újra az országos televíziók (M1, M2, Duna TV, RTL Klub és a TV”) 
anyagából. 
 
Használóképzés 
A hagyományos könyvtárismereti és könyvtárhasználati órák megszervezése és megtartása a 
tájékoztató munkánk fontos részét alkotják mind a Gyermekkönyvtárban, mind a Felnıtt 
olvasószolgálat szolgáltató helyein, részlegeiben. Szervezett formában az általános iskolai és 
óvodai csoportokon kívül középiskolai tanulóknak és fıiskolai hallgatókból álló 
közösségeknek is rendszeresen tartunk könyvtárhasználati ill. könyvtárbemutató órákat.  

Gyermekkönyvtár 
A Gyermekkönyvtár kiemelt feladataként kezeljük a szervezett gyermekfoglalkozásokat, 
melyre tematikus ajánlataink alapján jelentkezhetnek gyermekcsoportok.  
 
• Rendszeres gyermekkönyvtári rendezvényeink: 

- „Csodavároda” – integrációs programsorozat fogyatékkal élıknek 
Az NKA támogatásával szerveztük meg programsorozatunkat halláskárosult, illetve 
tanulásban akadályozott gyermekeknek. A gyermekek táborban voltak, meséltek a 
Népmese Napján, illetve egy 6 alkalomból álló komplex programsorozaton vettek 
részt. Itt meséltünk, kézmőveskedtünk, ismerkedtünk a könyvekkel, aminek 
eredményeképpen sokan lettek könyvtárhasználóvá a résztvevık közül. A programot 
2008-ban folytatjuk. 

- Csoportos foglalkozások iskolai osztályoknak, óvodai és napközis csoportoknak: 
„Lucamesék”:  óvodai csoportoknak 
„G-Galaxis kalauz” : iskolai osztályoknak 
„Kedvtelít ı” : napközis csoportoknak 
Programjainkat elızetes egyeztetés után tarjuk, a pedagógusok, óvónık kérésének 
megfelelı témában. Csoportjaink rendszeresen, havonta jönnek a könyvtárba. Elsı 
félévben 10, második félévben 13 állandó csoportunk volt. Ez azt is jelenti, hogy 
mintegy 500 kisgyermek majd minden hónapban biztosan eljött a könyvtárba, ismeri, 
használja, szereti, kölcsönöz. A programok, a feldolgozott témák sokfélék: 
mesemondás, könyvtárbemutató, könyvtárhasználat, néphagyományok, téli, tavaszi 
ünnepkörök, csillagászat, dínók, természet, hazaszeretet, kamaszgondok, vidám 
vetélkedık, - csak ízelítıül néhány a kínálatból. 77 foglalkozást tartottunk. 
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- „Bébillér” Mesekör  (Forrás Gyermek- és Ifjusági Házzal közös rendezvény) 
2006-ban, a Népmese Napján indítottuk útjára a Bébillér Mesekört. 2007-tıl minden 
hónap harmadik hétfıjén rendezzük meg a gyermekrészlegben. Nagyon kedvelt 
családi programmá vált, egészen apró gyerekektıl az apukákig, anyukákig, 
nagyszülıkig sokan és szívesen látogatják. 12 fıvel indultunk, ma átlag 40-45 
résztvevıje van a programnak, „bébilléreseink” száma: 80-90 fı.    

- „Sátorfalva” olvasó- közösségi tábor (Forrás Gyermek- és Ifjusági Házzal közös 
rendezvény) 
25. alkalommal szerveztük meg ezt az immár fogalommá vált tábort. Tavaly elıször 
jöttek fogyatékkal élı gyerekek csoportosan a táborba. Siket gyerekek életükben 
elıször töltöttek huzamos idıt hallókkal egy társaságban.  

- Könyvkukac Napok (Forrás Gyermek- és Ifjusági Házzal közös rendezvény) 
A „Forrás” ıszi rendezvénysorozata, melynek aktív szervezıje a gyermekkönyvtár.  
A rendezvénysorozat része a Tollforgató mese-, és prózaíró pályázat.  

Felnıtt olvasószolgálat 
Nagyi-net 
2002-tıl 80 tanfolyam zajlott könyvtárunkban, mely több mint 800 személy képzését 
jelentette. Az elmúlt évben is nagy sikerrel folytatódott a lakosság Internetes képzése. A 
sikeres pályázatnak köszönhetıen egyre többen szereznek alapfokú ismereteket az Internet 
használatához.  
Ezt a nagyon népszerő szolgáltatást egyre többen veszik igénybe. Az idısebb korosztály is 
egyre fogékonyabb ezen a téren és egymást bíztatva jelentkeznek a meghirdetett 
tanfolyamainkra. A tanfolyamon közremőködı oktató kollégák felkészültsége, türelme és 
segítıkészsége nagyban hozzájárul e szolgáltatásunk sikeréhez. A már jól bevált oktatási 
anyag mellett kibıvített tematikával ismereteket nyújtottunk az e-közigazgatás, az 
elektronikus ügyintézés lehetıségeirıl. 
 
Könyvtárbemutatók, ismertetık 
A tájékoztató munkánk igen fontos része, hogy mind egyének mind iskolai csoportok részére 
könyvtárismereti és könyvtárhasználati bemutatókat és órákat tarunk. Az elmúlt évben 
valamennyi hagyományos katalógusunkat megszüntettük, így különösen fontosnak tartjuk az 
olvasókkal való egyéni foglalkozást, aminek eredményeként könnyebben igazodnak el a 
könyvtárban és az információk világában. 
Továbbra is nagy az igény a könyvtár számítógép-parkjának használatára. A gépek 
karbantartására és korszerősítésére valamint a gépekhez kapcsolódó szolgáltatások javítására 
és bıvítésére folyamatosan gondot fordítunk, az újonnan felmerülı igényeknek igyekszünk 
megfelelni. A számítógép használatban kevésbé jártas olvasóknak szívesen nyújtunk 
segítséget. A különbözı hivatalos ügyek számítógépen történı intézését képzett IT-mentor 
vizsgát tett kollégák segítik. 
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PARTNERKÖZPONTÚSÁG, KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING 
 
A partnerközpontúság kialakítása a minıségfejlesztés egyik legfontosabb eleme. Ahhoz, hogy 
a szolgáltatásainkat a változó társadalmi környezet elvárásaihoz tudjuk igazítani, pontosan 
ismernünk kell használóink elvárásait és véleményét. Ennek érdekében azonosítottuk és 
rangsoroltuk partnereinket: a fenntartó önkormányzatok képviselıit, kulturális és mővelıdési 
intézményeket, a beszállítókat (könyvesboltok, irodaszer-kereskedık), partnerkönyvtárakat, 
karbantartókat, szervizelıket, médiapartnereinket. Számba vettük azokat a törzsolvasóinkat, 
akiket rendszeresen értesítünk könyvtárunk rendezvényeirıl. 
Ezek a folyamatosan karbantartott adatok megkönnyítik partnereink gyors elérhetıségét és a 
velük való kapcsolattartást. A partnerlista elkészítése hosszadalmas és állandó odafigyelést 
igénylı munka, de sokszorosan megtérül. Ugye mindenkivel elıfordult már, hogy a 
rendezvényszervezés lázában fontos személyeket felejtett el meghívni? Hisszük, hogy ez ma 
már velünk nem fordulhat elı. 
A médiával való kapcsolattartás kidolgozott rendszer szerint történik, ezzel biztosítjuk a 
hiteles és korrekt megjelenést a helyi rádióban, televízióban, nyomtatott sajtóban.  
Ma már e szerint szervezzük könyvtárunk sajtómegjelenését: különleges események elıtt 
sajtótájékoztatót tartunk; azonos formában, egységes arculattal küldjük szét híranyagainkat. 
Utólag elemezzük saját nyilatkozatainkat – sokat tanulunk belıle! 
 
Legfıbb partnereink természetesen a meglévı és leendı könyvtárhasználók.  
Mivel ık nagyon sokfélék, igyekszünk mindenkivel személyre szabottan kommunikálni, 
sokféle csatornán szólni hozzájuk. Ehhez fölhasználjuk a hagyományos és az elektronikus 
tájékoztatás eszközeit: hírlevél, könyvajánló, rendezvényajánló, blog, rendszeresen frissített 
és naprakész honlap, személyes megszólítás. Folyamatos tájékoztatással tarjuk ébren a 
figyelmüket, tudatjuk, hogy a könyvárban mindig történik valami, amiért érdemes bejönni. A 
könyvtárlátogatás ma már virtuálisan is megoldható, az internetes közösségi hálón is jelen 
vagyunk, 13.500 élı kapcsolattal. Elérhetıek vagyunk elektronikusan, skype-on, olvasóink 
üzenetet küldhetnek tájékoztató könyvtárosainknak.  
Szokatlan eszközökkel olyan embereket is megszólítunk, akik nem tagjai a könyvtárnak: 
Guiness-rekordállítás céljával a Vöröskereszttel együttmőködve véradást szerveztünk, 
különleges alkalmakhoz kötıdıen kedvezményes beiratkozási lehetıséget kínálunk, 
diáknapokat szponzorálunk teljes szolgáltatás igénybevételére jogosító könyvtári tagsággal, a 
legkisebbeknek baba-olvasójegyet és babakönyvet ajándékozunk, a Nemzeti Kulturális 
Örökség napján könyvtár-túrát szervezünk más könyvtárakkal együttmőködve.  
Nagyon népszerő a már nyolc éve szervezett nagyi-net tanfolyam, ahol az idısebb korosztály 
ismerkedhet meg az internet rejtelmeivel. Több mint nyolcvan tanfolyamot bonyolítottak már 
le könyvtárosaink.  
Minden évben igyekszünk új célközönséget megszólítani, 2007-ben a városban mőködı civil 
szervezetekkel alakítottunk ki szoros kapcsolatot, 2008-ban a középiskolák elsı évfolyamán 
tanuló diákok számíthatnak megkeresésünkre. 
Kiemelten törıdünk a hátránnyal élıkkel: könyvtárunkban hallássérültek számára indukciós 
hurok található, több kollégánk elsajátította a jelnyelvi beszédet. Nagyszámú hangoskönyvvel 
segítjük a vakok és csökkentlátók irodalmi élményhez jutását. Mozgásukban korlátozottaknak 
házhoz szállítjuk az olvasnivalót. 
Tudjuk, hogy hasonló rendezvények más könyvtárakban is vannak, hiszen minden könyvtáros 
innovatív, találékony és ötletgazdag. Mi is szívesen használunk fel más könyvtárban látott-
hallott ötleteket, s biztatunk mindenki arra, hogy bátran használja a mieinket is. 
 
Szolgáltatásaink hatékonyságát – a jobbítás szándékával – rendszeresen ellenırizzük. A 
hatékonyság legfıbb mutatója az olvasók elégedettsége, melyet folyamatosan mérünk 
kérdıívek, elégedettség-mérı lapok, szóbeli kommunikáció segítségével. Szívesen 
alkalmazunk játékos megoldásokat is, látogatóink kifejezhetik véleményüket mágneses 
táblára helyezhetı ☺ illetve � jelekkel.  
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Min ıségmenedzsment eddigi lépései a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban 
 
Könyvtárunk mindig is fontosnak tartotta, hogy partnereink, a használóink igényeit, 
elvárásait, szükségleteit minél magasabb szinten tudjuk kielégíteni. Céljaink 
megvalósításához korszerő ismeretekre, az üzleti szférában ismert módszerek adaptálására, a 
kollégák gondolkodásmódjának frissítésére volt szükség. Intézményünk vezetése korán 
felismerte, hogy a könyvtári minıségmenedzsment szemlélet elterjedése nem egyszerően 
divatjelenség, hanem szükségszerő tendencia, melynek ismerete, elfogadása és gyakorlati 
alkalmazása nélkül nem lehet korszerő szolgáltatásokat nyújtani. 

 
A minıségmenedzsment megalapozásához szükséges alapfeltételnek számító vezetıi 
elkötelezettség a kezdetektıl motiválta, segítette a minıségfejlesztési folyamatot. A vezetık 
pozitív hozzáállása, a kollégák új dolgok iránti fogékonysága, innovatív szemlélte azt 
eredményezte, hogy intézményünkbıl többen részt vettek minıségmenedzsment képzésekben, 
tréningeken. A képzésben részt vettek a megszerzett tudást belsı továbbképzés és saját 
szervezéső tanfolyamon adták át saját és külsı munkatársaiknak.  
 
A stratégiai terv készítése, küldetésnyilatkozatunk és jövıképünk megfogalmazása során 
folyamatos, fokozatos és elıremutató változásokat éltünk meg. A változások a szervezetben, 
a szervezeti kultúrában és a kollégák szemléletében következtek be. A csoportmunka során 
javult az egyes szervezeti egységek közötti kapcsolat, a munkatársak egymáshoz való 
viszonya, megtanultuk, hogy számíthatunk egymás segítségére. A csoportmunka során 
elsajátított módszerek beépültek a mindennapok munkájába, ez erısíti a munkatársak 
összetartozás-tudatát. Szervezeti kultúránk megismerése, fejlesztése céljából 2006-ban 
felmérést végeztünk dolgozóink körében. A felmérés eredményét, kollégáink véleményét 
humán erıforrás stratégiánk alakításánál vesszük figyelembe. Szintén a szervezeti kultúra és a 
belsı kommunikáció helyzetét elemzi a 2008 tavaszán végzett felmérés, ami a szervezeten 
belül kialakult hálózatokat, kapcsolatokat vizsgálta. A felmérést és elemzést az Eszterházy 
Károly Fıiskola Kommunikáció Tanszékének munkatársa végezte szakdolgozati témaként. 
 
A partnerközpontúság kialakítása a minıségfejlesztés egyik legfontosabb eleme. Célunk, 
hogy pontosan megismerjük partnereink elvárásait és véleményét, hogy a szolgáltatásainkat a 
változó társadalmi környezet elvárásaihoz tudjuk igazítani. Folyamatosan karban tartott 
partnerlistánk a korrekt, személyre szabott külsı kommunikációt segíti. Használóink 
elvárásait, elégedettségét ma már rendszeresen mérjük. Megkérdezzük véleményüket 
rendezvényeinkrıl, tanfolyamaink hatékonyságáról, szolgáltatási környezetünk változásairól, 
honlapunk tartalmáról, de odafigyelünk partnereink spontán megnyilvánulásaira is. 
Rendszeres belsı szakmai továbbképzések szervezésével törekszünk arra, hogy használóink 
naprakész szakmai ismetettel és kellı kompetenciákkal rendelkezı könyvtárosokkal 
találkozzanak minden szolgáltató helyünkön. 
 
A folyamatközpontú mőködés érdekében kiválasztottuk a kulcsfontosságú munkafolyamatokat 
ezeknek elkészítettük a szolgáltatási leírásait és folyamatábráit. Jelenleg 25 féle szolgáltatásra 
szabott elemzése és ábrázolása segíti a kollégák tevékenységét. 
 
Pályázati támogatásból megvalósítandó aktuális feladatunk könyvtárunk minıségügyének, 
minıségpolitikájának, minıségtervezésének, minıségi stratégiájának és a hozzájuk 
kapcsolódó dokumentumoknak megjelenítése a Minıségi Kézikönyvben. A munkafolyamat 
megvalósítandó feladatok nagyrészt a már meglévı elemzések, mérések megismétlését, 
aktualizálását, rendszerezését, dokumentálását jelentik. A megvalósítás idıtartama: 2008. 
szeptember – 2009. július. 
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Könyvtárunk 2005 februárjától tagja a Könyvtári Minıségfejlesztés 21 országos 
munkacsoportnak. A csoportban való részvétel motiválja és meghatározza a 
minıségmenedzsmenttel kapcsolatos feladatainkat. 
Eddigi tevékenységünk áttekinthetı leírásához a Könyvtári Intézet által összeállított kérdıív 
elemeit használtuk fel. 
 
Az elmúlt 5 évben a könyvtárban készült… 
 

Megnevezés Igen Nem Most készül 
Küldetésnyilatkozat X   
Jövıkép X   
SWOT analízis X   
PGTT analízis X   
Stratégiai terv (2000-2003; 2004-2007) X   
Partnerazonosítás X   
Partneri elégedettség mérés X   
Folyamatszabályozás X   
Irányított önértékelés  X  
Minıségügyi kézikönyv   X 

 
Az elmúlt öt évben mőködı minıségfejlesztı munkacsoportok: 
 
A munkacsoport megnevezése Mőködési idı (tól-ig, év) 
Külsı és belsı kommunikáció 2005-2007 
Folyamatok azonosítása 2005-2006 
Partnerazonosítás 2006- 
Szervezeti kultúra 2005-2007 
Minıségirányító Tanács (MIT) 2005 - 

 
Az elmúlt öt évben minıségmenedzsmenttel kapcsolatos nyertes pályázatok: 
 
A pályázat témája A pályázat 

kiírója 
A pályázat 
teljesítésének éve 

Könyvtári minıségfejlesztés – könyvtári 
korszerősítés 1-3 

NKÖM 2004-2006 

Minıségmenedzsment tréning szervezése NKA 2005 
Olvasói elégedettség- és teljesítménymérés a 
BSK-ban és Heves megye városi 
könyvtáraiban 

NKA 2006-2007 

Eger MJV nyilvános könyvtárainak közös 
marketing stratégiája 

NKA  2006 

 
Munkatársaink közül külsı szervezet által tartott minıségmenedzsment továbbképzésen 
részt vettek: 
 

A továbbképzést szervezı 
intézmény megnevezése 

A résztvevık 
száma 

A 
továbbképzés 

óraszáma 

A továbbképzés 
befejezésének 

éve 
Katona József Könyvtár 4 30 2003, 2004, 2007 
Katona József Könyvtár 2 120 2003  
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Intézményünkben tartott minıségmenedzsment továbbképzések: 
2005-ben 2 alkalommal hirdettünk minıségmenedzsment tréninget, melyen kollégáink és sok 
más települési és szakkönyvtárban dolgozó kolléga vett részt. A tréning lendületet adott 
ahhoz, hogy több témában, saját erıforrások bevonásával folytassuk az elkezdett munkát. 

A résztvevık száma  A továbbképzés témája A tovább-
képzés 

óraszáma 
Saját  
dolgozók 

Külsıs 
dolgozók 

A továbbképzés 
befejezésének éve 

A könyvtári marketing 
lehetıségei mindennapjainkban - 
szakmai nap (MKE Heves 
megyei szervezetével közös 
program) 

8 20 30 2007 

Heves megyei könyvtárosok 
továbbképzése Fókuszban az 
olvasó! Ötletek, fortélyok a 
használó igényeinek 
megismerésére 

4 5 30 2007 

Mozgókönyvtári munkatársak 
továbbképzése - A könyvtár, 
ahová szívesen járunk,  
- Az olvasó, akit szeretnénk 
megnyerni 

5 5 30 2008 

Játékos csapatépítı tréning 
(Országos Idegennyelvő 
Könyvtár és helyi tantestületek 
számára) 

4  80 2008 
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Könyvtári életünk szinte minden területén igyekszünk a pályázati lehetıségeket maximálisan 
kihasználni, e források igénybevételével fejlesztéseket végezni, szolgáltatásaink körét 
bıvíteni. Könyvtárunk céljai párhuzamosak a magyar könyvtárügy stratégiai céljaival, így 
tudatosan felkészülünk az ennek szellemében kiírt pályázati lehetıségekre.  
Az utóbbi években tudatosan törekedtünk arra, hogy minél több kollégát bevonjunk a 
pályázatírás munkájába, így egyre többen felelısnek érezhetik magukat a sikeres projekt 
elıkészítéséért, lebonyolításáért és lezárásáért. A pályázatírásban gyakorlottabbak lépésrıl 
lépésre vezették be a „kezdıket” a projektmenedzsmentbe, ennek eredményeként 15 kolléga 
készített már sikeres pályázatot. 
Összdolgozói, szakalkalmazotti értekezleten, belsı levelezı listán tájékoztatjuk dolgozóinkat 
a pályázatokról, a megvalósításról és az elért eredményekrıl. Pályázati tevékenységünket 
fenntartóink is elismerik.  
Pályázati sikereink egyik kulcstényezıjének tartjuk, hogy együttmőködünk más 
könyvtárakkal, közösen valósítunk meg szakmai feladatokat. Szép példája volt a közös 
munkának a „Könyvtári minıségfejlesztés – könyvtári korszerősítés” c. háromlépcsıs projekt 
megvalósítása a debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárral, a szolnoki Verseghy 
Ferenc Megyei Könyvtárral illetve a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárral. A 
korábban formális kapcsolat egyre élıbbé válik az együtt végzett munka során az Eszterházy 
Károly Fıiskola Könyvtárával és az egri Fıegyházmegyei Könyvtárral. 
A másik fontos eleme a sikernek, hogy bátran nyúlunk újítási lehetıségekhez, a szakma új 
irányainak megtalálásához, innovációs projektek kidolgozásához. 
Úgy érezzük, hogy az alábbi témák kidolgozásával jól hasznosítható szakmai eredményeket 
értünk el könyvtárunkban, melyek országos elismerése egyéni szakmai sikereket is jelentett. 
Marketing stratégia kidolgozásának folyamata Eger Megyei Jogú Város nyilvános 
könyvtáraiban 
Partnerközpontúság – megyei és felsıoktatási könyvtárak minıségfejlesztése (Hajdú-Bihar, 
Szolnok és Heves megye) 
A kistelepülésen élı lakosság könyvtári ellátásának korszerősítése 
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2007. évi pályázatok 
Pályázat 
kiírója 

Azonosító: Elnyert összeg 

Nagy Olvashow NKA 2104/4065 1 000 000 
Regionális könyvtári ellátás az Európai 
Unióban nemzetközi konferencia 
megrendezése NKA 2103/126 670 000 

Bútor beszerzés NKA 2105/995 526 400 

Csoda-vároda  NKA 2104/985 400 000 

Gyermekkönyvtár promóciós anyag NKA 2135/0289 300 000 

NET mindenkinek NKA 2108/588 1 360 000 

eMagyarország Pontok 2.0 NT Kht eMOP2.0-2007 699 000 
Állományvédelem Közigazgatási 
Szakkönyvtár NKA 2111/971 1 000 000 

ODR 2007 OKM OKM-27859/2007 1 450 000 

Összesen   7 405 400 

    

2008. évi pályázatok 
Pályázat 
kiírója 

Azonosító: Elnyert összeg 

British Coucil - Játszóház kicsiknek British C A/02208/01/015 70 000 

Minıségi kézikönyv összeállítása NKA 2139/107 500 470 
NET-Barát számítógép- és 
internethasználati tanfolyam 
megrendezése  NKA 2108/615 1 000 000 

A Bródy Sándor könyvtár története NKA 2140/133 800 000 

Használói elégedettségmérés NKA 2139/97 500 000 

Tréning könyvtárosoknak NKA 2104/1158 525 660 

Tini könyvtári napok NKA 2104/1110 1 600 000 

British Council - GatewayUK British C BP/268/2 200 000 

ODR2008     1 585 000 

Összesen   6 781 130  
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A siker kulcsa az, hogy tisztában vagyunk hátrányainkkal, felismerjük a lehetıségeket, 
szembenézünk a veszélyekkel és építünk erısségeinkre. 
Jelenleg úgy érezzük, hogy az eltelt évek munkája sikeres volt, annak ellenére, hogy 
szolgáltató helyeink a város különbözı pontjain szétszórtak.  

 
Fizikai hátrányainkat szellemi erıforrásainkkal ellensúlyozzuk.  Kialakult egy olyan 
munkahelyi közösség, amely szakmai mőhelymunkával képes az újdonságok befogadására, 
alkalmazására, korszerő minıségi szolgáltatások biztosítására. Törekszünk arra, hogy 
munkánk a közös célért dolgozás örömét adja, sikerélményt és elismerést nyújtson a feladatot 
végzık számára. A siker alapja, hogy szolgáltatásunk valós igényeket elégít ki, s az igény 
megjelenésekor rögtön készen álltunk a feladat megvalósítására. 
 
Összességében az elmúlt idıszakot sikeresnek, és eredményesnek tekintjük. Fontosnak tartjuk, 
hogy munkánkat derős, oldott, baráti légkörben tudjuk végezni, egymás munkáját segítjük, az 
ötletek megvalósításában egymásnak partnerei vagyunk. Könyvtárosi attitődünk pedig 
azonos: alázat és szolgálat.  
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Könyvtárunk kollektívájának munkája egy szimfonikus zenekar munkájához hasonlatos. A 
zenekar tagjai mind-mind külön szólamot játszanak, de az összhatás, a végsı eredmény 
harmóniát teremt. Az egyes szólamok azonos dallamot játszanak, a hangszerek sokszínősége 
kiegészíti és erısíti egymást; de ki-ki megmutathatja saját képességeit, munkabírását, 
tehetségét is egy-egy szólista szerep felvállalásával.  
Reméltem2, hogy nem csak a könyvtár vezetése, hanem minden munkatársuk úgy gondolja, 
hogy az Év könyvtára díj méltó elismerése lehet az eltelt év/évek munkájának. Ezért minden 
kollégát megkértem, írja le véleményét:  
Szerinted miért és mivel érdemelheti ki könyvtárunk az ÉV KÖNYVTÁRA címet? Mit 
tartasz a legfontosabbnak, mit emelnél ki könyvtárunk életébıl? 
A válaszokat az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
 

                                                 
2 Tızsér Istvánné G. Andrea, igazgató 
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Az elmúlt évek alatt sokat beszéltünk a minıségrıl, szinte úgy érezzük, hogy minden szakmai 
lépésünkben motivációs tényezıként szerepel.  
Sajnos az elızı három alkalommal címzett támogatásra benyújtott fenntartói pályázataink 
nem voltak sikeresek. Viszont büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt évek során szinte 
minden részlegünkben történt fejlesztés, mely a szolgáltatási-technikai környezet megújítását 
célozta. 

 
Év Részleg Forrás Beruházás jellege Össz. 

költség 
eFt 

2006. 1. sz. 
fiókkönyvtár, 
Lajosváros 

Saját forrás - Költözés 
- Új könyvtárhelyiség kialakítása 
- Berendezés, informatikai eszközök 
teljes cseréje 

1.264  

2006. 3. sz. 
fiókkönyvtár, 
Felsıváros 

Eger MJV 
Önkormányzata, saját 
forrás 

- Költözés 
- Új könyvtárhelyiség kialakítása 
- Berendezés, informatikai eszközök 
teljes cseréje 
- Akadálymentesítés 

1.996 

2006. Központi 
Könyvtár 

Saját forrás - Galéria, közlekedı terek felújítása 1.112 

2006. Gyermek-
könyvtár 

Forrás Gyermek 
Szabadidıközpont 
teljes rekonstrukciója 
Címzett állami 
támogatás 

- Épületfelújítás 
- Könyvtárhelyiségek belsı felújítása 
- Alapterület növekedés 
- Berendezés, informatikai eszközök 
teljes cseréje 
- Akadálymentesítés 

500.000 
a teljes 

beru-
házás 

2007. Központi 
Könyvtár 

Saját forrás - Könyvtár belsı tereinek átalakítása 
- Egységes arculat megteremtése 
- Folyóiratállványok cseréje 
- Ülıbútorzat teljes cseréje  
- Olvasói számítógépek felújítása 
- Olvasói monitorok cseréje 
- Új szerver vásárlása, beüzemelése 

11.400 

2007. 2. sz. 
fiókkönyvtár, 
Felnémet 

Felnémet városrész 
rehabilitációja projekt 
EU támogatás 

- Könyvtárépület felújítása 
- Galéria, raktár, mellékhelyiségek 
kialakítása 
- Alapterület növekedés 
- Berendezés, informatikai eszközök 
teljes cseréje 
- Akadálymentesítés 

50.000 

2008. Idegen Nyelvi 
Győjtemény 

Heves Megye 
Önkormányzata, Eger 
MJV Önkormányzata 
Saját forrás 

- Költözés 
- Új könyvtárhelyiség kialakítása 
- Berendezés részleges cseréje 
- Világításkorszerősítés 
- Mőszaki eszközök vásárlása 

2008. Zenemő- és 
Hangtár 

Heves Megye 
Önkormányzata, Eger 
MJV Önkormányzata 

- Költözés 
- Új könyvtárhelyiség kialakítása 

1.800 

2008. Központi 
Könyvtár 

Heves Megye 
Önkormányzata, Eger 
MJV Önkormányzata 

- Böngészı álmennyezetének cseréje 
- Világításkorszerősítés 

1.600 

2008. Gyermek-
könyvtár 

Heves Megye 
Önkormányzata, Eger 
MJV Önkormányzata 

- Légkondicionáló berendezés 
beépítése 

642 

2008. Idegen Nyelvi 
Győjtemény, 
Zenemő és 
Hangtár 

EVAT Zrt.  
(Eger MJV 
Önkormányzata) 

- Épületfelújítás, tetıcsere 6.000 
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Célunk minden esetben a tágasabb, színesebb, izgalmasabb könyvtári terek kialakítása volt. A 
hivatali terek csökkentésével, a szolgáltatási egységek áthelyezésével, eddig zárt ajtók 
nyitásával sikerült tágasabbá tenni az olvasói övezeteket. A tervezés során figyelembe vettük 
a használók igényeit, szokásait, a zajosabb és csendesebb könyvtári tevékenységek arányát.  
A helyismereti győjtemény helyiségeit átjárhatóvá tettük, többé nem találkozhat zárt ajtóval, 
aki az itt elhelyezett dokumentumok iránt érdeklıdik. Idegen Nyelvi Győjteményünk 
költözésével, a Zenemő- és Hangtárral egy épületben történı elhelyezésével tekintettel 
voltunk az azonos olvasói  célcsoportra, az egymást kiegészítı  szolgáltatási lehetıségekre. 
Mindhárom fiókkönyvtárunk, gyermekkönyvtárunk korszerő feltételekkel, megújult 
környezetben várja a látogatókat. 
Törekedtünk arra, hogy könyvtárunk egységes arculata, ahhoz illeszkedı színekkel – bordó és 
homokszín – köszönjön vissza minden részlegünkben a padlószınyeg, az ülıbútorok, a 
tájékoztató feliratok felületén. Az új asztalokkal, kényelmes fotelekkel egy oldottabb 
„kávéházi” hangulatot kívántunk teremteni. 
A könyvtár átalakítási munkái alatt honlapunkon folyamatos, fényképes tájékoztatást adtunk 
az elvégzett munkáról.  
A tárgyakban, terekben, eszközökben megnyilvánuló változások nagyon látványosak, de úgy 
gondoljuk, a lényeg nem ebben rejlik. Célunk, hogy szolgáltatásaink népszerőbbek, 
könyveink olvasottabbak, könyvtárhasználóink elégedettebbek legyenek. Az új könyvek 
elhelyezésével, a sokak érdeklıdésére számot tartó témák kiemelésével, az olvasói 
vélemények folyamatos figyelésével a könyv az olvasó és a könyvtáros hármas kapcsolatát 
kívánjuk erısíteni. Továbbképzésekrıl, külföldi tanulmányutakról hozott ötletek 
honosításával – pl. a nap könyve, a hónap verse, a tetszést-nemtetszést kifejezı könyvjelzı 
elhelyezése az olvasott mőben – szeretnénk elérni, hogy látogatóink minél tartalmasabban 
tölthessék az olvasásra, könyvtárhasználatra szánt idıt. Figyelve az olvasói szokásokat, 
feloldottuk a korábbi „egy gép – egy ember” korlátozást, lehetıséget biztosítottunk arra, hogy 
egyes számítógépeken „családi gépként” közösen dolgozhassanak barátok, családtagok.   
 
Pályázatunkban igyekeztünk azokat a csomópontokat megragadni, amelyek az elmúlt 
években markánsan meghatározták munkánkat. Azokat az újdonságokat emeltük ki, amelyek 
szemléletünkben, szolgáltatásainkban és könyvtárunk társadalmi megítélésében érezhetı 
változást hoztak. 
Végzett feladataink nem önmagukban állóak, hanem igazodnak a magyar könyvtárügy 
folyamataihoz, szőkebb és tágabb környezetünk változásaihoz, felhasználóink elvárásaihoz. 
Eredményeink nem elbizakodottságra, hanem további munkára ösztönöznek minket. 
 



 - 23 - 

 
 

Mellékletek 
1. sz. melléklet 
Rendezvénynaptár 2007 
 
2007. szeptember 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

A Kulturális Örökség Napjai - 2007. szeptember 15-16. 
Szeptember 15-én, szombaton KÖNYVTÁR-TÚRÁRA várjuk az érdeklıdıket. A túra 
során bemutatjuk a könyvtárainknak otthont adó mőemléképületeket, és ismertetjük a 
könyvtári szolgáltatásokat. 
A Kulturális Örökség Napjai 1999 óta kerülnek megrendezésre Magyarországon. Eger 
város nyilvános könyvtárai – a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, az 
Eszterházy Károly Fıiskola Könyvtára és a Fıegyházmegyei Könyvtár – második 
alkalommal csatlakoznak a rendezvénysorozathoz. 
Szeptember 15-én, szombaton KÖNYVTÁR-TÚRÁRA várjuk az érdeklıdıket. A 
túra során bemutatjuk a könyvtárainknak otthont adó mőemlék épületeket, és 
ismertetjük a könyvtári szolgáltatásokat. 
Útvonal 
Líceum épülete (benne az Eszterházy Károly Fıiskola Könyvtára és a Fıegyházmegyei 
Könyvtár), Eszterházy tér 1. 
Nagypréposti Palota (benne a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár), Kossuth 
Lajos u. 16. 
Megyeháza épülete (benne a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Közigazgatási 
Szakkönyvtára), Kossuth Lajos u. 9. 
Program 
8.45 – 9.00 Gyülekezés a Líceum épületének aulájában. 
9.00 – 9.45 A Líceum épületének története. A Díszterem, a Bibliotheca Eszterhazyana 
kutatóolvasóterem és az Oratorium Artium Pyrkerianum kápolna bemutatása. Az 
Eszterházy Károly Fıiskola megújult könyvtárának szolgáltatásai. 
9.45– 10.45 Fıegyházmegyei Könyvtár. A barokk terem építészeti és győjteményi 
értékeinek bemutatása. A könyvtár olvasótermének győjtıköre, szolgáltatásai. 
10.45 – 11.00 Séta a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárba 
11.00 – 11.55 A Nagypréposti palota építészeti értékei. A Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár megújult terei, szolgáltatásai. A helyismereti győjtemény bemutatása. 
12.00 – 12.30 A Megyeháza épületének története. A Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár Közigazgatási Szakkönyvtárának muzeális berendezése és győjteménye. 
Csak azt tudjuk igazán szeretni, aminek az értékeit jól ismerjük, s amit jól ismerünk és 
szeretünk, arról gondoskodunk is. 
Fedezze fel Ön is a környezetét! Legyen útitársunk a könyvtártúrán! 
 

 

 
 

Eger Ünnepe 2007 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete sátránál rejtvények, 
játékok és nyeremények várták az érdeklıdıket. 

 

 

Nyelvek ünnepe az Idegen Nyelvi Szakrészlegben  
Szeptember 26-án a nyelvek sokszínőségét ünnepeljük. Az Európa Tanács 
kezdeményezésére 2001-ben, a Nyelvek Európai Éve alkalmából jelölték ki ezt a 
dátumot a nyelvek ünnepének. A nyelvek ünnepén az Idegennyelvi Szakrészleg 
minden kedves látogatója kitőzıt vagy posztert kap ajándékba, valamint megtekintheti 
a Római Szerzıdés 50. évfordulója alkalmából összeállított plakátkiállítást is. 
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Gyermek mővészeti csoport kiállítása  
Szeretettel meghívjuk Önt és családját a Kepes György Vizuális Központban alkotó 
gyermek mővészeti csoport kiállításának megnyitójára 2007. szeptember 4-én 17 órára 
a könyvtár galériájába. 
Felkészítı tanár: Veréb Emese, közremőködik: Kovács Bálint 
A kiállításon válogatás látható a Bükkszentkereszten megrendezett nyári alkotótábor 
munkáiból is. A tárlat megtekinthetı a könyvtár nyitvatartási idejében szeptember 27-
ig. 
 

 Pályázat angolul olvasóknak - az Idegen Nyelvi Részleg értékes nyereményekkel 
záródó pályázata 

 

 

 
 

 
 

 
  

NÉPMESE NAPJA 2007 
A Magyar Olvasás Társaság felhívásához csatlakozva idén harmadik alkalommal 
ünnepeljük a meséket mesemondással Benedek Elek születésnapján. Talán éppen itt és 
most sikerül valakinek "elmondania a mesék meséjét, amitıl egyszerre jobbá-szebbé 
változna a világ s az emberek". (Kányádi Sándor) 
Szeretettel várjuk Önt, családját és barátait szeptember 29-én, szombaton 11 órára a 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárába.  
A programra szeretettel várjuk a halláskárosult érdeklıdıket is! 

Részletes program 
A RÁTÓTI CSIKÓTOJÁS - MESEJÁTÉK  EKF Gyakorló Általános iskolája 
2.a osztályos kisdiákjai 

GYERE! MONDOK MESÉT NEKED" gyerekeknek, feln ıtteknek 
Tolmácsol: KÉVÉS ZSUZSA, jeltomács 

Népdalokat énekel: TURCSÁNYI LILI ANNA és VÁRHELYI SÁRA  
Deák Ferenc úti óvoda 

  KOHOLÁK SZANDRA, EKF Gyakorló Általános Iskolája 
és Gimnáziuma 

Pantomimmel és  
jelnyelven mesél: 

CSONTÓ ÁDÁM és KAZAI PÉTER, Mlinkó István 
Általános Iskola diákjai 

Mesélnek: KOCSIS ISTVÁN, a hatvani Ady Endre Városi Könyvtár 
nyugalmazott igazgatója 

  AVRAAM VASILIOS, gitármővész, Ciprus 

  KESZTHELYI VALÉRIA, Eger VTV szerkesztıje 

  HOMA JÁNOS, Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola 
igazgatója, Eger Város Kulturális Bizottságának elnöke 

  KISS PÉTER, Egri Fıegyházmegyei Levéltár levéltárnoka 

  NAGY ESZTER, a poroszlói Vass Lajos Általános Iskola 
tanulója   

2007. október 
 

 
 
 
 

Szakmai nap 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete és a Bródy Sándor 
Könyvtár tisztelettel meghívja tagjait 2007. október 8-án 9 órára A könyvtári marketing 
lehetıségei mindennapjainkban címő szakmai napra.  
A szakmai nap célja:  
Eger megyei jogú város nyilvános könyvtárainak közös marketing stratégiájának 
bemutatása. Ismerkedés a határon túli magyar könyvtárosok segítségével az erdélyi 
könyvtári ellátással. Meghívott vendégeink: Az egri Eszterházy Károly Fıiskola 
Könyvtárának munkatársai, az egri Fıegyházmegyei Könyvtár könyvtárosai, a 
Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének delegációja: Maros, Kovászna, Hargita 
megye 
Program: 
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9:00 óra Köszöntıt mond Sípos Attila, az MKE Heves Megyei Szervezetének elnöke, a 
szakmai napot megnyitja Tızsér Istvánné, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatója 
9.30 óra Eger MJV nyilvános könyvtárainak marketing stratégiája, 2006-2010 
Elıadó: Sohajdáné Bajnok Katalin, a BSMVK igazgatóhelyettese 
10.30 óra  Az erdélyi megyei és iskolai könyvtári ellátás és tapasztalatai  
Elıadások: 
Hajdú Sándor: Maros megye - iskolai könyvtári ellátás 
Lokodi Anna: Kovászna megyei könyvtár 
Csiki Emese: Maros megyei könyvtár 
Bedı Melinda: Hargita megyei könyvtár 
12:30 óra  Utazás Bélapátfalvára 
13.00 óra Ebéd a Szomjas csuka étteremben, séta a tó körül 
14.00 óra Látogatás a Bélapátfalvai Mővelıdési Ház és Könyvtárban  
vendéglátó: Gédráné Szabados Borbála könyvtáros kolléga 
14.30 óra A Bélapátfalvai Bencés Apátság megtekintése idegenvezetéssel 
 

 

 
 

Heves megyei könyvtárosok továbbképzése 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2007. október 18-án 9-13 óráig a BSK 
Központi épületében (Eger, Kossuth Lajos u. 16.) szakmai napot rendez, amelyre 
tisztelettel meghív minden érdeklıdı könyvtáros kollégát.  
A továbbképzés témái: 
Könyvtártúra - A Bródy Sándor Könyvtár felújított övezeteinek megtekintése 
Fókuszban az olvasó! Ötletek, fortélyok a használó igényeinek megismerésére, elıadó: 
Dr. Pataki Miklósné, Dr. Balázsné Mihály Andrea  
Bemutatkozik a Nemzeti Audiovizuális Archívum, elıadó: Zala Krisztina, a NAVA 
munkatársa 
Gyorsjelentés a megye könyvtáraiból - szakmai beszélgetés 
 

 

 
 

Templomok, várak, kastélyok - grafikai kiállítás 
A Bródy Sándor Könyvtár tisztelettel meghívja Ön és barátait Kárpáti János grafikai 
kiállítására, a könyvtár Galériájába.  
A tárlat megtekinthetı: 2007. október 20-áig, a könyvtár nyitvatartási idejében. 

 Október 15.: A 125 éve született Kálmán Imre tiszteletére kiállítást rendeztünk be a 
zenei részlegben található Kálmán Imre dokumentumokból. 
 

 

 
 

Matyikó Tibor és Boros József kiállítása a könyvtárban  
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és barátait 
Matyikó Tibor, természetfestı és Boros József, csontfaragó kiállításának megnyitójára 
2007. október 24-én 16.30 órakor a könyvtár aulájába. A kiállítást megnyitja: Molnár 
István Géza, fotómővész. A tárlat november 10-ig látható a könyvtár nyitvatartási 
idejében. 

 Nagy olvashow - Találkozzunk a könyvtárban! 
2007 ıszén ismét sor kerül a "Könyvtárak összefogása a társadalomért" országos 
rendezvénysorozatra. 2007. október 2-12. között a "Nagy Olvashow" a társadalom 
minden korosztályának figyelmét igyekszik ráirányítani az olvasásra.  
A Bródy Sándor Könyvtár Babaolvashow, Kölyökolvashow, Tiniolvashow és 
Nagyiolvashow programjaira sok szeretettel várja a babákat és szüleiket, a kölyköket, a 
tiniket és a nagyikat.  
2007. október 3. 10 óra 
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BABUSGATÓ 
Közremőködik: Ádámné Szoboszlay Etelka, zenepedagógus 
Szeretettel várjuk az áldott állapotban levı kismamákat, a gyesen lévı anyukákat, 
apukákat kisgyermekeikkel vidám, játékos együttlétre. Zenepedagógus vezetésével 
közösen "zenélünk", énekelünk, játszunk.  
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára 
2007. október 3. 15.30 óra NOVELLA-DÉLUTÁN 
Közremőködik: Nádasy Erika, a Gárdonyi Géza Színház színmővésze 
Helyszín: Idısek Berva-völgyi Otthona 
Eger, Berva-völgy 
2007. október 3. 16.30 óra SZÜLİ LESZEK - LÉLEKBEN IS  
Könyvajánlás és beszélgetés dr. Moretti Magdolna, pszichiáterrel a szülıvé válás lelki 
problémáiról a "pszirodalom" segítségével. 
A rendezvény ideje alatt gyermekek részére "mesesarkot" rendezünk be, ahol mesével, 
játékkal tölthetik azt az idıt, amíg a szülık az elıadást hallgatják. 
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár olvasóterme 
 
2007. október 7. KÖNYVES VASÁRNAP  
Nyitva tartás: 10 - 16 óráig 
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
Október elsı vasárnapja hagyományosan KÖNYVES VASÁRNAP a könyvtárak és a 
Magyar Rádió összefogásában. Ebbıl az alkalomból rendkívüli nyitvatartási idıben, a 
hétköznapokon megszokott könyvtári szolgáltatásokon kívül színes programokkal  
várjuk a család miden tagját a babától a nagyiig. 
10.00 - 16.00 Babaolvashow - Három éven aluli kis látogatóinknak Babaolvasó 

füzetet adunk át. 
Csatlakozási lehetıség az országos internetes játékokhoz  
Legyél Te is kölyökolvasó - egyéni játék általános iskolás korú 
gyerekeknek 
Betőbuli  - 14 év alatti illetve 14 év feletti egyéni játékosoknak 

10.00  Amikor a mesék életre kelnek - Bartos Erika meseíró 
bábelıadása. 

15.00 Együgyő Misó magyar népmese - a Babszem Jankó 
Gyermekszínház elıadása. 

 
2007. október 8. hétfın 10 órakor LUCA MESÉK  
Luca, a derős bükki boszorkány történetei ovisoknak (meghívott csoportnak) 
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára 
 
2007. október 8. 14 óra, KEDV-TELÍTİ 
Vidám, nevetıs együttlét a könyvek birodalmában (meghívott csoportnak) 
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára 
 
2007. október 8. 17 óra BÉBILLÉR MESEKÖR 
A második évébe lépett Bébillér Mesekör - közkedvelt nevén "A bébillér" - a régimódi 
fonók hangulatát idézı mesés együttlét felnıtteknek és gyerekeknek, idıseknek és 
fiataloknak. Folyik a munka, szebbnél szebb tárgyak készülnek, érdekesebbnél 
érdekesebb mesék, tisztán csengı dalok teszik felejthetetlenné az együttléteket. Családi 
program - gyermeket, szülıt együtt várunk! 
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára 
 
2007. október 9. 17 óra BARÁTOK KÖZT BELGIUMBAN, AV AGY BESZÉL 
ÖN FLAMANDUL?  
Lovászné Szőcs Mária elıadása errıl a furcsa kis országról, amelynek nyelve nem a 
belga, lakói vallonok és flamandok és "egyetlen hegyei a katedrálisok". 
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Idegen Nyelvi Részleg 
 
2007. október 10. 13.30 óra NOVELLA-DÉLUTÁN 
Közremőködik: Nádasy Erika, a Gárdonyi Géza Színház színmővésze 
Helyszín: Belvárosi Gondozási Központ - Idısek Napközi Otthona 
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2007. október 10. 14.30 óra TE IS ÍRÓ VAGY! NEM TUDTAD? 
ÍRÓISKOLA NÓGRÁDI GÁBORRAL  
Tollforgatóknak, azoknak, akik már írnak, akik szeretnének írni, jól írni, vagy csak 
gondolataikat érthetıen megfogalmazni. 
Helyszín: Bródy Sándor Könyvtár Gyermekkönyvtára 
 
2007. október 10. 16.30 óra TE MELYIKET OLVASNÁD? 
Nagyik ajánlják kedvenc olvasmányaikat a gyerekeknek. A gyerekekbıl álló zsőri 
dönti el, melyik ajánlás volt a legmeggyızıbb. 
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár központi épülete 
 
2007. október 11. 16.00 óra PÁLYÁZAT ANGOLUL OLVASÓKNAK - 
EREDMÉNYHIRDETÉS  
A szeptemberben meghirdetett pályázat során az olvasott szöveg értését, az értı 
olvasást valamint az irodalmi mő befogadását vizsgáltuk. Azokra az érzésekre, 
gondolatokra voltunk kíváncsiak, amelyek a szöveg olvasásakor születnek meg az 
olvasóban. 
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár központi épülete 
 
2007. október 11. 16.30 óra A HALLGATHATÓ KÖNYV 
Vetélkedıvel színesített, nyereményekkel gazdagított hangoskönyv bemutató. 
Vendégünk a Hangoskönyvek.hu online áruház. 
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár központi épülete 
 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár mozgókönyvtári szolgáltató 
helyeinek programjai 
  
EGYÜGYŐ MISÓ magyar népmese 
A Babszem Jankó Gyermekszínház elıadása 
2007. október 3. 15.00 óra Községi és Iskolai Könyvtár Egerbakta, Egri út 105. 
2007. október 4. 14.00 óra Községi és Iskolai Könyvtár Dormánd, Latinovits kastély 
2007. október 5. 14.30 óra Községi és Iskolai Könyvtár Szilvásvárad, Egri u.8. 
2007. október 8. 13.30 óra Községi és Iskolai Könyvtár Erk , Fı tér 10. 
NAGYIOLVASHOW - NOVELLADÉLUTÁN  
Felolvas: Nádasy Erika, az egri Gárdonyi Géza Színház színmővésze 
2007. október 11. 15.00 óra Mővelıdési Ház és Könyvtár Egerfarmos, Rákóczi u.1. 
 

2007. november 
 

 
 

Az átányi kıkoporsó - könyvbemutató a könyvtárban  
Tisztelettel meghívjuk a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár olvasótermében 
2007. november 5-én, 16.30 órakor tartandó könyvbemutatóra. Szuromi Rita Az átányi 
kıkoporsó - Koporshow vagy sírturizmus címő kötetét Zsolnay László 
mővészettörténész ajánlja az érdeklıdık figyelmébe, akik kötetlen beszélgetés 
keretében ismerkedhetnek meg a szerzıvel és pillanthatnak be egy újságíró három éves 
oknyomozó munkájába.  

 

 

Tollforgatók figyelem! 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára és a Forrás Gyermek 
és Ifjúsági Központ megyei irodalmi pályázatot hirdet Titkos út címmel. Olyan 
meséket, történeteket várunk, melyekben különleges, varázslatos, valódi vagy 
képzeletbeli úti kalandjaid írod meg. 
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Nemzetközi konferencia a könyvtárban  
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2007. november 8-án és 9-én A regionális 
könyvtári ellátás tapasztalatai az Európai Unió tagországaiban címő nemzetközi 
szakmai konferenciának ad otthont. 
A programon az Eszterházy Károly Fıiskola Könyvtára, valamint a Fıegyházmegyei 
Könyvtár munkatársai; az MKE Heves Megyei Szervezetének képviselıi, a Heves 
megyei kistérségi társulások képviselıi, a városi könyvtárak igazgatói, a kistérségi 
mozgókönyvtárak munkatársai és a debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 
Módszertani Osztályának munkatársai – összesen mintegy 50 fı - vettek részt. A Bródy 
Sándor Könyvtár meghívására a konferenciára Eger testvérvárosai közül Przemyslbıl, 
Kutna Horából és Gyergyószentmiklósról 8 fıs könyvtáros delegáció érkezett.  
 
A rendezvény célja volt, hogy a résztvevı európai uniós országok könyvtáros 
képviselıi megismerjék egymás tapasztalatait a regionális könyvtári ellátás területén 
valamint, hogy szakmai együttmőködési megállapodás írjanak alá közös rendezvények 
szervezésére, könyvcserék lebonyolítására, szakmai kiadványok és publikációk 
megjelentetésére, tanulmányutak szervezésére. 
A konferencia elıestéjén a három testvérváros küldöttsége számára szakmai bemutatót, 
fogadást tartott a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetısége. A négy ország 
képviselıinek részvételével lezajlott tapasztalatcsere-beszélgetések megalapozták az 
elkövetkezı napok alaphangulatát, az együttmőködési szándék kinyilvánítását. 
2007. november 8-án a konferenciát Habis László, Eger MJV polgármestere nyitotta 
meg. Ezen a napon a résztvevık szakmai elıadásokat hallgattak meg: Dr. Bartos Éva a 
kistelepülések könyvtári ellátásának magyarországi tapasztalatairól tartott 
összefoglalót, ezt követıen Bákai Magdolna Erdélybıl A gyergyószentmiklósi Városi 
Könyvtár szerepe a Gyergyói-medencében címmel mutatta be könyvtárukat. A lengyel 
könyvtárügy regionalitását kiválóan szemléltette a Przemyski Przeglad Kulturalny 
címő folyóirat, amely az európai országok kulturális sokszínőségét hivatott mővészi 
színvonalon bemutatni. E folyóirat kiadója és szerkesztıi a przemysli Ignacy Krasicki 
Városi Könyvtár munkatársai: Agnieszka Korniejenko, Paweł Kozioł, Paweł Tomasz 
Kozioł és Andrzej Skibniewski. A Kutna Hora-i Városi Könyvtár igazgatónıje, 
Gabriela Jarkulisová a cseh könyvtári rendszer fölépítését és regionális feladatait 
ismertette a jelenlévıkkel. Végül a Heves megyei kistérségi mozgókönyvtári 
tapasztalatokról a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár KSZR szolgáltatásai  –  a 
kiépülı kistérségi mozgókönyvtári ellátás tükrében címmel Tızsér Istvánné és 
munkatársai tartottak elıadást. 2007. november 9-én a vendégek a barokk Eger város 
nevezetességeivel ismerkedtek, majd ünnepélyes keretek között – a program zárásaként 
– a résztvevı országok képviselıi együttmőködési megállapodást írtak alá a könyvtár 
galériájában.  
A konferencia célját elérte: a tartalmas, igényes elıadások során az Európai Unió 4 
tagországa könyvtáraiban folyó település- és régiófejlesztési programok eltérı 
modelljeivel, azon belül a regionális könyvtári ellátás speciális gyakorlatával 
ismerkedhettek meg a résztvevık. A nemzetközi konferencia megrendezéséhez a 
Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiumától 670.000,- Ft pályázati támogatást 
kaptunk.  

 

 
 

Ahol a hısök születnek - könyvismertetı a könyvtárban 
Tisztelettel meghívjuk a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár olvasótermében 
2007. november 22-én, 16.30 órakor tartandó könyvbemutatóra. Babucs Zoltán és 
Maruzs Roland Ahol a hısök születnek - Az egri magyar királyi "Dobó István" 14. 
honvéd gyalogezred története (1921-1945) címő kötetét a szerzık ajánlják az 
érdeklıdık figyelmébe. 
 

 

 

A Petıfi Sándor utcai Idıskorúak Otthona lakóinak látogatása a könyvtárban 
2007. november 7-én a Petıfi Sándor utcai Idısek otthonának lakói látogattak 
könyvtárunkba. Ez jó alkalmat teremtett arra, hogy Lóczi Miklós: Egy pengı címő 
könyvét könyvtárunknak ajándékozza 
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2007. december 
 

 
 

Csodavároda - könyvtári integrációs programsorozat fogyatékkal élıknek a 
Gyermekkönyvtárban.  
 

 

 
 

Legyél Te is kölyökolvasó! 
Országos pályázat általános iskolás korú gyerekeknek a NAGY OLVASHOW 
programsorozat keretében. A KÖLYÖKOLVASÓ három fordulójának feladatai egy-
egy szépirodalmi alkotáshoz kapcsolódnak. A fejtörık megoldásához a történetek 
elolvasása, egy csipetnyi fantázia és játékos kedv szükséges. A három próbát sikeresen 
teljesítık elnyerik a KÖLYÖKOLVASÓ címet. Regisztráció és jelentkezés a 
Gyermekkönyvtárban!  
 

 

 
 

Zu Betlehem geboren… címmel karácsonyi ünnepségre hívtuk a németül tanuló 
általános iskolás diákokat. Renate Mach tanárnı irányításával a gyerekek, akiket 
tanáraik is elkísértek a német karácsonyi szokásokkal ismerkedtek. Volt közös éneklés, 
ajándékkészítés, beszélgetés, süti és Weihnachtenpunts. Renate, valamint a család többi 
tagja Agathe és Norbi segítségével szinte anyanyelvi környezetben érezhettük 
magunkat, betekinthettünk a német karácsonyok világába.  

 

 
 
 
 
 

                        A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár különleges  
                          karácsonyi ajándék ötletet ajánl Önnek. Ajándékozza  
                            szeretteinek az olvasás örömét, az információszerzés 
                              élményét!  
                         Ha olvasójegyet vált családtagjainak, barátainak a Bródy  
                Sándor Könyvtárba, egy évre érvényes könyvtári tagságot helyezhet a 
karácsonyfa alá. Szeretettel várjuk Központi Könyvtárunkban, Zenemő- és 
Hangtárunkban (Eger, Kossuth L. u. 16-18.), Idegen Nyelvi Győjteményünkben (Eger, 
Széchenyi u. 16.) és Gyermekkönyvtárunkban (Eger, Bartók B. tér.6.)! 
Ajándék akciónk 2007. december 3-án kezdıdik. 
 
Karácsonyi kiállítás a könyvtárban  
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és barátait a 
Jelképzı Mővészeti Iskola növendékeinek "Szívbıl szívbe, kézbıl kézbe" címő 
karácsonyi kiállítására. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthetı meg. 
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Rendezvénynaptár 2008 
 

2008. január 
 

 
 

A vaskályhától a távirányítós ablakig 
A Felnémet városrész rehabilitációja projekt keretében történı nagy beruházást a 
könyvtárosok és a könyvtárhasználók egyaránt nagy várakozással fogadták. 2007. 
decemberében mindenki örömére megtörtént a teljesen felújított épület mőszaki átadása és 
2008. január 2-ától a Kovács Jakab u. 35. sz. alatti felnémeti könyvtárat birtokba vehették a 
könyvtárhasználók is. 
 
 

 

 
 

A zene nyelve és a nyelv zenéje egy helyen! 
Megújult a Zenei és az Idegen nyelvi részleg a könyvtárban 
2008. január 22-én a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Idegen Nyelvi és Zenei 
részlegét megújult környezetben, gondosan átválogatott és felfrissített állománnyal adjuk át 
az érdeklıdı olvasóknak, a megye és az ország itt tanuló és itt dolgozó lakosainak. 
 
 

 

 
 

Bébillér mesekör a Gyermekkönyvtárban  
2008. január 14-én, hétfın 17 órától, a Bébillér mesekör idei elsı találkozóján a 
Lámpatündér látogat el a Gyermekkönyvtárba. Üdvözlésére minden mesekörös egy-egy 
lámpát készíthet. Gyertek el ti is, várjuk együtt a Lámpatündért! 
 

 

 
 

Ex-libris kiállítás 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és barátait Nagy 
István ex-libris kiállítására a könyvtár Galériájába. A tárlat megtekinthetı: 2008. január 26-
áig. 
 

 

 
 

"Egy csepp emberség este" a könyvtárban 
Az Egy csepp emberség esték címő könyv bemutatóján Lengyel Anna és Rados Péter, a 
könyv szerkesztıi, az Egy csepp emberség esték nevő rendezvénysorozat házigazdái voltak 
a könyvtár vendégei. 
 

 
 
 

„Bár értéke csekély, rászorultnak esély” 
A Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezetének aprópénz-győjtı akciója során 
könyvtárunk 14 kg egy- és kétforintos érmével támogatta a Vöröskereszt munkáját. 
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Fotókiállítás dr. Müller Erzsébet emlékére 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és barátait Santl 
János dr. Müller Erzsébet emlékére rendezett fotókiállításának megnyitójára 2008. január 
28-ára, 16 órára. A kiállítást megnyitja: Molnár István Géza fotómővész. A kiállítás 
megtekinthetı 2008. február 16-áig a könyvtár Galériájában. 
 

2008. február 
 

 
 

Farsangi rongyosbál a gyermekkönyvtárban! 
Tele a szekrény a nagymamádtól örökölt régi cuccokkal? Van egy tuti jelmezötleted, de 
nincs hozzá alapanyagod? A Gyermekkönyvtárban a helyed! 2008. február 11-én, 17 órától, 
a Bébillér mesekör következı foglalkozásán mindenki bemutathatja otthon készített 
jelmezét, vagy a Gyermekkönyvtár rongyosládájából kiválaszthatja az anyagot, és 
elkészítheti helyben álmai jelmezét. Minderre persze csak az után kerül sor, hogy Margó 
elmesélte Perrault Szamárbır címő meséjét. Mindenkit szeretettel várnak a 
Gyermekkönyvtárosok! 
 

 

 
 

Bálint napi zsákbamacska a Bródy Sándor Könyvtárban 
Szent Bálint (Valentin) emlékére neve napján megajándékozzák szeretteiket az emberek, és 
megünneplik a szerelmesek napját. A február 14-i névnap már nálunk is a szerelem, a 
szeretet és a barátság ünnepévé vált. Valentin napján valóban a gesztus, a megemlékezés a 
legfontosabb: hogy a szívünknek kedves személy jelet kapjon. Virággal, vagy valami 
ötletes, kedves, szimbolikus értékő aprósággal.  
Valentin remek alkalom erre, ezt tesszük mi is!  
S mivel is kedveskedhetnénk olvasóinknak? Természetesen ajándék könyvtári tagsággal, ha 
február 14-én ellátogat hozzánk kedvesével. Ne legyen rest, és lepje meg, ki Önnek a 
legkedvesebb! Találkozzon kedvesével Bálint napján a könyvtárban! Bálint hetében pedig 
kölcsönözzön zsákbamacskát is újabb könyveinkbıl! 
 

 

 
 

Dévényi János festménykiállítása 
A Bródy Sándor Megyei ás Városi Könyvtár tisztelettel meghívja önt és barátait Dévényi 
János festımővész Villanások címő kiállításának megnyitójára 2008. február 18-ára 16 
órára a könyvtár Galériájába. A kiállítást megnyitja: H. Szilasi Ágota, mővészettörténész. 
Közremőködik: Dévényi-Gyırffy Imola - hegedő. A tárlat 2008. március 5-éig tekinthetı 
meg. 
 

 

 
 

A Babszemjankó Gyermekszínház elıadása a Felnémeti fiókkönyvtárban 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár II. sz. (Felnémeti) Fiókkönyvtárában (Eger, 
Kovács J. út 35., tel.: 431-127) 2008. február 25-én, hétfın 16 órától a Babszemjankó 
Gyermekszínház Hopp Juliska! c. elıadását tekinthetik meg az érdeklıdık. Mindenkit 
szerettel vár Vitkóczi Jánosné könyvtáros, és a Gyermekszínház mővészei. Az elıadás 
ingyenes! 
 

 
 

„CSODAVÁRODA” 
könyvtári integrációs programsorozat fogyatékkal élıknek 
2008 FEBRUÁR – MÁJUS 
 CSODAVÁRODA - halláskárosult gyerekeknek minden hónap harmadik csütörtökjén 
14.30-tól a Gyermekkönyvtárban.  
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2008. március 
 

 
 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 4 órás tanfolyamot szervez ÜGYFÉLKAPU, 
ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS, ADÓBEVALLÁS 
témakörben. A tanfolyam idıpontja: 2008. március 4-5. (kedd-szerda)naponta 18-20 óráig. 
Elsısorban azok jelentkezését várjuk, akiknek elektronikus adóbevallási kötelezettségük 
van (pl. kisvállalkozók, ıstermelık stb.), szoktak adóbevallást kitölteni, de az elektronikus 
ügyintézés terén még nem járatosak. 

 

 
 

Net mindenkinek - 20 órás Internet-tanfolyam a könyvtárban 
Könyvtárunk folytatja az évek óta változatlan népszerőségnek örvendı, a Nemzeti 
Kulturális Alapprogram támogatásával megvalósuló internet-tanfolyamai szervezését.  
A tanfolyamok két hetes turnusokban, naponta 18.00 – 20.00 óráig tartanak 
Vidéki tanfolyamainkat Egerfarmoson, Mezıtárkányban, Egerbocson,  Bátorban tartjuk. 

 

 
 

Németh Tibor kiállítása 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja önt és barátait Németh 
Tibor kiállításának megnyitójára 2008. március 6-án, csütörtökön, 16 órára a könyvtár 
Galériájába. A kiállítást megnyitja dr. Nagy Imre, országgyőlési képviselı. A tárlat 2008. 
március 21-éig tekinthetı meg. 
 
 
 

 

 
 

Bébillér mesekör 
2008. március 10-én, hétfın 17 órától, a Bébillér mesekör soron következı találkozóján a 
Kelemenke címő mesét hallgathatták meg a mesekörösök. A mesehallgatás után minden 
résztvevı nekilátott, hogy elkészítse saját meseországát. 

 

 
 

WebEnglish tréning 
2008. március 12-én 15 órától újra WebEnglish tréning a Bródy Sándor Könyvtár központi 
épületében! Elıadó: Tankó Gyula, az ELTE tanára 
 

 

 
 

Ara Rauch: Pecsét a karodon c. könyvének könyvbemutatója 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és barátait Ara 
Rauch: Pecsét a karodon címő regényének bemutatójára 2008. március 13-án, csütörtökön, 
16.30 órára. A beszélgetést vezeti: Kiss Gábor, a Tinta Kiadó vezetıje. Könyvvásárlási 
lehetıség és dedikálás a helyszínen. 
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Fun and Games and Conversation - angol óra Sara Gervaissel 
A kanadai Sara Gervais három éve tanít általános iskolás korú gyerekeket, jelenleg a 
Barcelona Nyelviskola angoltanára.  
Idıpontok: 2008. március 13. csütörtök 15.00 órától a 13-14 éves korosztály számára.  
2008. március 18. kedd 14.30 órától a 9-10 éves korosztály számára.  
Mindkét márciusi játszóházunkra szeretettel várunk minden érdeklıdı nyelvtanárt és 
szülıt. A foglalkozás után lehetıség lesz a látottak megbeszélésére, módszertani 
beszélgetésre. 

 

 
 

2008. március 25-én Véradó Nap 
Jöjjön el hát hozzánk 2008. március 25-én kedden a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár aulájába, ahol 13 órától 17 óráig véradó napot tartunk. 
 
„Aki önzetlenül vérét adja embertársainak, az mindent tud a szolidaritásról. 
Aki vérét adja, az saját magát adja, teljesen, hálát és köszönetet nem várva. 
Aki vért ad, az életet ad.” 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 Internet Fiesta március 20-31. 
Az Internet kultúra népszerősítését szolgáló, világmérető rendezvénysorozatot, az Internet 
Fiestát évente rendezi meg az Internet Society. A mozgalomhoz változatos programjaival 
intézményünk minden évben csatlakozik. 
 
PROGRAMJAINK: 

2008. 03. 20 8.00-9.30 Csodanet elıadás 

2008.03. 25 9.00 Sajtótájékoztató 

 13.00-17.00 "Életet ment" az internet - véradó nap az Internet Fiestán 

 13.00-17.00 Tesztelje szíve egészségét! 

 13.00-17.00 Totók a véradásról 

2008.03.26 8.00-9.50 Könyvtár 2.0 - blog, klog és társaik - könyvtárosoknak 1. 

 14.00 Csodanet elıadás: az Ifjúsági Segítıház kisdiákjainak 

2008.03.27 8.00-9.50 Könyvtár 2.0 - blog, klog és társaik - könyvtárosoknak II. 

  
Net-bújócska: játékos keresési feladatok a neten az Ifjúsági 
Segítıház kisdiákjainak 

2008.03.28 - 
03.29 

17.30 - 8.00 
Fiesta-Siesta: Fedezd fel a könyvtárat, s a benne rejlı 
csodákat! 

2008.03.28 17.30 - 18.00 Gyülekezı, séta a Gyermekkönyvtárba 

 18.00 - 20.00 Fiesta meseest a Gyermekkönyvtárban 

 20.10 - 20.30 Fiesta-vacsora 

 20.30 - 22.00 
Fedezd fel a könyvtárat a pincétıl a padlásig! Tortúra a 
könyvtárban - játékos akadályverseny 1. rész 

 22.00 - 23.30 Agytúra a neten - játékos akadályverseny 2. rész 

 24.00 Dínom-dánom Fiesta-módra: Éjféli lakoma és táncház 

2008.03.29 0.30 
DVD-mustra hajnalig: DVD-vetítés könyvtárunk 
állományából, siesta a Böngészıben 

2008.03.29 7.00-7.30 Siesta-reggeli 
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2008.03.25-03.31( 14.00-
17.00) 

NET-ROADSHOW: számítógép- és internethasználati 
tanfolyamsorozat a KSZR 5 könyvtárában felnıtteknek 
Nyitó tanfolyam: EGERFARMOS 

2008.03.25-03.31 
A teremtés 7 napja - rajzpályázat munkáinak internetes 
galériája. A rajzokra szavazni lehet honlapunkon! 

2008.03.25-tıl 
Ismerıs idegen: internetes totó a megújult Idegen Nyelvi 
győjteményünkrıl 

2008.03.25-tıl 
Fiesta-totó: Keresd a neten! - Internetes totó 
középiskolásoknak  

2008.03.25-tıl 
"Ha Bach magyar lett volna…" - Petheı doktor zenei 
rejtvénye - online zenei kvíz a Hangtárnokon, könyvtárunk 
zenei blogján 

2008.03.28-tól 
"Hírhedett zenésze a világnak…" - zenei kvíz gyerekeknek 
híres zenészekrıl az ókortól napjainkig a Hangtárnokon, 
könyvtárunk zenei blogján 

2008.03.25-tıl Totók a véradásról és a Vöröskeresztrıl 

2008.03.25-tıl 
Tesztelje szíve egészségét! : mit tehet jelenlegi életmódja 
mellett szíve egészségéért? – teszt 

2008.03.10-tıl 
Virtuális kalandozás a könyvtár honlapján - Fiesta-Siesta 
rendezvényünk online erıpróbája 

 

Az Internet Fiesta Programbizottsága rendezvényünket a 
legjobb országos programnak minısítette és a sikeres szervezést elismerı oklevéllel 
jutalmazta. 
 

2008. április 
 

 
 

Az Idegen Nyelvi Részleg vetélkedıje 
Áprilistól az Idegen Nyelvi Részleg hat fordulóval vetélkedıt indít a GatewayUK 
állományrésszel kapcsolatban. A helyes megfejtık egy éves ingyenes könyvtári tagságot 
és hasznos meglepetés ajándékokat kapnak! 
 

 

 
 

Tanárok és diákok - kiállítás a könyvtár Galériájában 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja önt és barátait az 
Eventus Mővészeti Szakközépiskola Tanárok és diákok c. kiállításának megnyitójára 
2008. április 1-jén, kedden 16 órára a könyvtár Galériájába. A kiállítást megnyitja 
Hadobás Zoltán. A tárlat 2008. április 14-éig tekinthetı meg. 
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A teremtés hét napja 
A Gyermekkönyvtár óvodásoknak és alsó tagozatos kisdiákoknak kiírt rajzpályázata 
 
 
 

 

 
 

Mozgókönyvtári munkatársak továbbképzése 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a mozgókönyvtári munkatársak számára 
2008. április 7-én szakmai napot rendez. 
A mozgókönyvtári ellátás elindításának tapasztalatai Heves megyében  
(Tızsér Istvánné)  
A könyvtár, ahová szívesen járunk (Farkas Márta)  
Az olvasó, akit szeretnénk megnyerni (Komlóné Szabó Ágnes 
 

 

 
 

Könyv- és folyóiratbörze 
A Bródy Sándor Könyvtár Galériájában könyv- és folyóiratbörzét tartunk. A könyvtár 
állományából kivont dokumentumok 2008. április 10-16. között kedvezményes áron 
kerülnek kiárusításra. Mindenkit szeretettel várunk a könyvtár nyitva tartási ideje alatt 
 

 

 
 

Vidám költık társasága 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában 2008. április 12-én, 
szombaton 11 órakor ünnepeljük meg a Költészet Napját. Mint máskor is, teával, 
keksszel, békebeli hangulattal várjuk a családokat, érdeklıdıket egy derős együttlétre. 
Gyerekek és felnıttek mondanak vidám verseket, bábelıadást nézünk, dalokat, muzsikát 
hallgatunk és kiosztjuk rajzpályázatunk díjait is. Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

 
 

Bébillér mesekör - herencsényi népmese 
2008. április 14-én, hétfın 17 órától a Bébillér mesekör soron következı találkozóján egy 
herencsényi népmesét hallgathatnak meg a mesekörösök. A mesehallgatás után mindenki 
elkészítheti saját égigérı fáját - a márciusban elkezdett Meseországhoz. 
 
 

 

 
 

Jeles Teréz kiállítása a Felnémeti fiókkönyvtárban 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár II. sz. (Felnémeti) Fiókkönyvtára tisztelettel 
és szeretettel vár minden érdeklıdıt Jeles Teréz helyi festını Az erdık csodás világa 
címő kiállítására. A megnyitó idıpontja: 2008. április 15. 16,30 óra. A kiállítást 
megnyitja: Dr. Lıkös István irodalomtörténész. A kiállítás megtekinthetı 2008. május 
10-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt 
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Kiállítás Nagy Eszter képeibıl 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja önt és barátait Nagy 
Eszter, az Eszterházy Károly Fıiskola Gyakorló Szakközépiskolája hallgatójának 
kiállítására, amely 2008. április 21. és május 3. között tekinthetı meg a könyvtár 
Galériájában, nyitvatartási idıben. 
 

 

 
 

Internet-bújócska 
A II. sz. (Felnémeti) Fiókkönyvtár 2008. április 22-én 16 órától a SZETA kisdiákjait látja 
vendégül Internet bújócska - a Föld napja jegyében címő játékos Internetes barangoláson. 
 
 

2008. május 
 

 
 

Szıttes- és babakiállítás a Galériában 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és barátait Ittes 
Emilné szıttes- és babakiállítására a könyvtár Galériájába. A kiállítás megtekinthetı 2008. 
május 24-ig a könyvtár nyitvatartási idejében 
 
 

 

 
 

Gelsei Sándor bútorfestı népi iparmővész kiállítása 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és barátait Gelsei 
Sándor bútorfestı népi iparmővész kiállításának megnyitójára 2008. május 27-én, 16.30 
órára a könyvtár Galériájába. A kiállítást megnyitja Herczeg István grafikus, furulyán 
közremőködik Fehér Zsombor a népmővészet mestere (Kerekes együttes). A kiállítás 
megtekinthetı 2008. június 13-áig. 
 
 

 

 
 

Bébillér mesekör - Meseország lakói 
A Bébillér mesekör legutóbbi foglalkozásán, 2008. május 19-én minden mesekörös 
elkészíthette saját meseországának lakóit. 
 

 

 
 

Gyermeknap az Érsekkertben - iratkozz be a fák alatt! 
2008. május 25-én, vasárnap az érsekkerti gyermeknapi rendezvényen  
- beiratkozási lehetıséget biztosítunk a Gyermekkönyvtárba 
- megismerkedhetsz Sátorfalva táborunkkal, melyet a „Forrás” Gyermek és 
  Ifjúsági Házzal közösen szervezünk 
- valamint ugyanott lámpácska készítés. 
 Keresd a Gyermekkönyvtárosokat! 
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MKE szakmai nap 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete kihelyezett, 
intézménylátogatással egybekötött szakmai napot tart 2008. május 30-án, Gyöngyösön. 
 

2008. június 
 
 

 
 

  

79. Ünnepi Könyvhét – 2008. június 5-9. 
Ünnepélyes megnyitó a Dobó téren június 6-án 14.30 órakor. 
A könyvhetet megnyitja: Homa János Eger Megyei Jogú Város 
Kulturális Bizottságának elnöke 
Köszöntıt mond: Dr. Ködöböcz Gábor irodalomtörténész, fıiskolai docens 
Részletes program 
Június 5., csütörtök 
17.00 Író-olvasó találkozó filmvetítéssel. Vendégünk: TOLVALY Ferenc író 
Június 7., szombat 
11.00 A könyvtér színpadán a Babszem Jankó Gyermekszínház   
Június 8., vasárnap 
11.00 A könyvtér színpadán  az AGRIA VEGYESKAR Vezényel: Dudás Anna 
Június 9., hétfı 
17.00 Író-olvasó találkozó Vendégünk: FERDINANDY György író 
Június 10., kedd 
17.00 OPLATKA András Egy döntés története. Magyar határnyitás 1989.szeptember 11. 
nulla óra címő kötetének bemutatója 
Június 11., szerda 
17.00 BURGER Barna – KİRÖSI Zoltán Délutáni alvás – A történet árnyéka címő könyv 
bemutatója 
 

 

 
 

Összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Heves megyében 
Szakmai nap 
 
A könyvtárak fejlesztési lehetıségei  
Iskolai könyvtárak, könyvtárostanárok részvétele az EU-s pályázatokon  
 

 

Bébillér mesekör - A csalántündér  
2008. június 9-én, hétfın 17 órától tartotta nyári szünet elıtti záró foglalkozását a Bébillér 
Mesekör. 
Répát rágcsáltunk, varázsfüvekbıl fızött teákat kortyoltunk, megismerkedtünk 
gyógynövényekkel, megbarátkoztunk Csalántündérrel, és kicsi tarisznyát díszítettünk 
dekupázzsal. 

 

 

Az Országos Idegennyelvő Könyvtár munkatársainak látogatása könyvtárunkban 
2008. június 11-én délelıtt az Országos Idegennyelvő Könyvtár munkatársai 42 fı 
részvételével játékos csapatépítı tréning keretében ismerhették meg könyvtárunkat.  
 
„Nemrégiben az OIK kollektívája egész napos továbbképzésre és csapatépítı tréningre 
utazott Egerbe. Nagy Magdi élménybeszámolója lapozás után. 
A nap elsı programja a minıségbiztosítás jegyében zajlott. Az egri Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár munkatársai játékos, vidám feladatokat állítottak össze számunkra. Hét 
csapat, hét állomáson bizonyította, hogy teljesíteni tudja a minıségi próbákat. Vizsgáztunk 
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helyismeretbıl, folyamatábra rajzolásból, 100%-os minıség ellenırzésbıl, idegennyelv 
ismeretbıl és mérték a munkateljesítményünket is. A feladatok végzése közben bejártuk a 
könyvtár minden zegét-zugát, a kályhától a munkaszobákig. Az egriek még a hastánctól 
sem riadtak vissza, hogy segítsék az akadályok leküzdését. Képzeletben máris viszonoztam 
nekik ezt a gesztust: a Nemzetiségi Osztály fiait láttam magam elıtt, amint verbunkkal 
köszöntik az OIK-ba látogató egri könyvtárosokat. 
A délelıtt nagyon jó hangulatban telt. A próbát minden csapat teljesítette. Köszönet a 
Bródy Sándor Könyvtár összes munkatársának a tartalmas, kellemes programért!3” 
 
 

 

 

EURODESK regionális képzés a Bródy Sándor Könyvtárban 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár ad helyet 2008. június 16-án a régiónkban 
mőködı EURODESK Pontok regionális képzésének, amelyet a pályázatok szakmai és 
technikai megismerése céljából szervez a FSZH-MOISZ Észak-magyarországi Regionális 
Ifjúsági Szolgáltató Iroda. 
 

 

 

Szıke Emil kiállítása 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és barátait Szıke 
Emil linómetszeteinek kiállítására. A tárlat 2008. június 16-tól július 05-ig tekinthetı meg a 
könyvtár Galériájában, nyitva tartási idıben. 
 

 

 
 

Rózsamuzsika 
A Farkas Ferenc Zeneiskola nyári táborának résztvevıi látogattak el a gyermekkönyvtárba 
június 18-19-én. 
 
Négy csapat nagyon nyitott, mindenre kíváncsi, eleven és okos ifjú muzsikus hangos, pergı 
ritmusú és pezsgı hangulatú játékának végén, lecsendesülve körmölte ezeket a sorokat: 
http://www.brody.iif.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=126 
 

 

Olvass te is! – fotópályázat 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár az İszi Könyvtári Hetek programsorozat 
keretében fotópályázatot hirdet diákok és felnıttek számára. A kiválasztott pályamővekbıl 
a könyvtár 2008. októberében kiállítást rendez, valamint vándorkiállítást szervez Heves 
megye községeibe. A fotópályázat témája: az olvasó ember vagy az olvasás mint 
tevékenység megjelenítése a fotómővészet eszközeivel. 
 

                                                 
3 Kávészünet. Az Országos Idegennyelvő Könyvtár blogja   
http://oik.klog.hu/120/konyvtarosok-egerben/#more-120 
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Óriás leporelló készítés 100x70 cm mérető oldalakból 
"Ekete-pekete" címen népi mondóka, kiszámoló, altató illuszrálására hirdetünk pályázatot 
felsı tagozatos gyerekeknek és középiskolásoknak, mővészeti iskolák diákjainak. A 
legjobban sikerült alkotásokból óriás leporellót készítünk. A beérkezett pályamunkákat, 
valamint az elkészült óriás-könyvet kiállítjuk a Gyermekkönyvtárban, valamint a Forrás 
Gyermek és Ifjúsági Házban. Késıbb vándorkiállításra visszük Heves megye több 
településének könyvtárába. 
A leporellóba bekerült képek alkotói értékes könyvjutalomban részesülnek. 

2008. július 
 

 
 

 

"SÁTORFALVA" - a tábor már 25 éve 
25 éve szervezzük a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házzal közösen ezt a különleges tábort 
általános és középiskolás gyerekeknek. 11 nap - százféle program. Kézmőveskedés 
hagyományos és új technikákkal, túrák (többek között barlangtúra), alkotó, mővészeti 
tevékenységek, rengeteg játék, jókedv, nevetés...  
Helyszín: Nagyvisnyó, Bán patak völgye 
Sátorfalván, táborunkban születtek ezek a haikuk. Játszottunk. Hajóúsztatásra készültünk a közeli 
patakocskában. A versenyhajót díszíteni kellett. Ezekkel díszítettük. Egy asszociációs játék végén, 
mintegy összegzésképpen kapták a feladatot 13 - 17 éves kamaszok: 17 szótagba (5-7-5) sőrítsék 
össze mindazt, amit az óceánok, a tengerek, a hajózás üzennek nekik. Ez lett belıle: 
http://www.brody.iif.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=126 
 

 

 
 

Zeller Ferenc festımővész kiállítása 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és barátait Zeller 
Ferenc festımővész kiállításának megnyitójára 2008. július 7-én, hétfın 16.30 órára, a 
könyvtár Galériájába. 
A kiállítást megnyitja: Dr. Moretti Magdolna fıorvos, közremőködik Mihályfi Alex.  
A tárlat megtekinthetı 2008. július 25-ig 
 

 

 
 

Utazzon a könyvtárral a múltba! 
Látogasson el az egri Dobó téren évek óta megrendezésre kerülı Középkori Piactérre 
2008. július 17-20. között, hogy középkori könyvtári környezetben válhasson a 21. 
század könyvtárának tagjává!  
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár régi könyvekkel, a középkori 
másolómőhelyek, könyvtárak hangulatát idézı képekkel, eszközökkel rendezi be a 
Piactér egyik helyszínét, ahol naponta 10.00 órától 19.00 óráig  várjuk a látogatókat. 
Játékainkkal korhő ajándékokat vagy könyvtári tagságot nyerhetnek, amely a középkortól 
datálódik és 2009-ig érvényes.  
 

 Könyvkiállítás az Idegen Nyelvi Részlegben 
Climate Change: the greatest threat we face? címmel a klímaváltozás témakörébıl 
válogatott angol nyelvő könyveket tekinthetnek meg és rövid idıre kölcsönözhetnek is az 
érdeklıdık. A könyvek a British Council közvetítésével jutottak el Egerbe, a honlapon 
többet is megtudhatunk az intézmény klímaváltozással foglalkozó projektjeirıl. A 
kiállítás szeptember végéig látható a Bródy Sándor Könyvtár Idegen Nyelvi Részlegében 
(Eger Kossuth u. 18) nyitva tartási idıben. 

 

 
 

Könyvtári foglalkozások Heves megye diákjainak 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Heves megyei települési könyvtárainak 
közremőködésével csoportos foglalkozásokat ajánl Heves megye bármely településén élı 
diákjai számára. A foglalkozásokat a könyvtár nyitva tartási idejében, a 
programfelelısökkel történı idıpont egyeztetés esetén ajánljuk valamennyi érdeklıdı 
számára. 
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2008. augusztus 
 

 
 

"Lengyel tájképek" festménykiállítás 
Az Egri Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és barátait a Slupski Nemzetközi Alkotótábor 
festményeibıl rendezett "Lengyel tájképek" címő kiállítás megnyitójára 2008 augusztus 
15-én, 16 órára a könyvtár Galériájába. 
A kiállítást megnyitja: Homa János, Eger Megyei Jogú Város Kulturális Bizottságának 
Elnöke. 
A kiállítás megtekinthetı 2008. augusztus 30-ig, a könyvtár nyitva tartási idejében. 
 

 

 
 

Sajtótájékoztató 
Tisztelettel meghívjuk a sajtó képviselıit augusztus 25-én, hétfın 10.00 órakor a Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár II. sz. Fiókkönyvtárban (Eger- Felnémet, Kovács 
Jakab u. 35.) tartandó sajtótájékoztatóra. 
Témák:      Világításkorszerősítés, felújítás a Központi könyvtárban 

           A felújított Felnémeti fiókkönyvtár szolgáltatásai, újdonságai 
           Pályázat az „Év könyvtára” díj elnyerésére 

A fenti témák elıadói: 
Habis László, Eger MJV polgármestere 
Tızsér Istvánné G. Andrea igazgató, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

 

 

Sajtótájékoztató 
Tisztelettel meghívjuk a sajtó képviselıit szeptember 1-jén, hétfın 10.00 órakor a Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár Közigazgatási Szakkönyvtárában (Eger, Kossuth 
Lajos u. 9.) tartandó sajtótájékoztatóra. 
Témák:       Pályázat összehangolt informatikai fejlesztésre a megye könyvtáraiban 

            Állományvédelmi munkák a Közigazgatási Szakrészlegben  
            Pályázat az „Év könyvtára” díj elnyerésére 

A fenti témák elıadói: 
Sós Tamás, a Heves Megyei Közgyőlés elnöke 
Tızsér Istvánné G. Andrea igazgató, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
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2. sz. melléklet 
 
A Heves Megyei Elektronikus Könyvtár állománya folyamatosan bıvül: jelenleg 269 MB 
(283 042 331 bájt), 2221 fájl, 102 mappa található a szöveges állományban. A képeslapok 
látogatottsága 5 év alatt: 57934 alkalommal 265453 fájlletöltés történt. 
A szöveges dokumentumok látogatottsága 4 év alatt: 156.821 alkalommal 316.251 fájlletöltés történt. 
Az alábbi grafikon a szöveges állomány letöltéseinek növekedését mutatja 2004. január 23-tól 2008 
márciusáig. 
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2008 májusától üzemelı web-oldalaink statisztikai adatai: 
 

Oldal lekérések statisztika tartalom alapján 

# Cím Oldal lekérések 

1  Tematikus ajánló - ballagás (2008-05-12 14:03:17)   3221  

2  Heves Megyei Elektronikus Könyvtár (2008-03-24 22:06:47)   2329  

3  CD Könnyőzene (2008-05-12 12:19:02)   2005  

4  Kurrens idıszaki kiadványok a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban (2008-03-24 16:01:44)   1943  

5  Gyermekkönyvtár (2008-04-14 00:49:23)   1715  

6  Munkatársaink (2008-03-24 12:52:40)   1535  

7  Zenemő- és Hangtár (2008-04-27 21:50:35)   1225  

8  Tematikus ajánló - tanévzáró (2008-06-02 15:41:02)   1224  

9  Archívum (2008-04-05 19:33:26)   1006  

10  A 79. Ünnepi Könyvhét a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban (2008-05-27 15:58:08)   993  

11  Tematikus ajánló - tanévnyitó (2008-08-08 12:29:55)   990  

12  Részlegek oldalai (2008-04-05 19:40:13)   979  

Heves Megyei Elektronikus Könyvtár látogatottsága 2004-2008. 

Könyvtárunk web-oldalának látogatottsága 2006-2008. 
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13  Tematikus ajánló - gyermekkuckó (2008-05-12 14:03:54)   955  

14  Tematikus ajánló - nyugdíjas búcsúztató (2008-07-14 13:24:58)   816  

15  Olvass te is! - fotópályázat (2008-06-13 15:32:00)   797  

16  CD Komolyzene (2008-05-12 12:19:19)   791  

17  Tematikus ajánló - karácsony (2008-05-12 14:03:08)   759  

18  A 79. ÜNNEPI KÖNYVHÉT rendezvényei Egerben (2008-05-28 14:18:17)   733  

19  Tematikus ajánló - A reneszánsz zenéje (2008-06-17 12:24:13)   683  

20  Megzenésített versek - CD (2008-06-06 12:55:10)   678  

21  Retro könyvek (2008-06-03 12:48:32)   676  

22  Gyerekdalok CD (2008-06-06 12:52:32)   660  

23  Rendezvényeink (2008-05-11 09:29:14)   652  

24  MKE Heves Megyei Szervezete (2008-06-10 22:36:43)   642  

25  Óriás leporelló készítés 100x70 cm mérető oldalakból (2008-06-18 14:06:52)   633  

26  Tematikus ajánló - húsvét (2008-05-12 14:02:40)   625  

27  Küldetésnyilatkozat (2008-03-30 14:52:55)   622  

28  Részlegünkrıl (2008-05-11 22:21:11)   608  

29  Csapatépítı tréning augusztustól a Bródy Sándor Könyvtárban (2008-06-30 08:48:09)   604  

<< Elsı < Elızı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következı > Utolsó >> 
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 3. sz. melléklet 
Könyvtárunkról szóló híradások 2007-2008-ban a helyi sajtóban  

 
Fertálymesterek kiállítása 
   Színes fotó 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007. - 18. évf. 8. sz. - p. 16. 

 
   Átmenetileg zárva tart a fiókkönyvtár 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, felnémeti fiókkönyvtár 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 16. sz.- p. 16. 

 
   Könyvtári jelbeszéd a nagyothalló olvasókért 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 
IN: Heves Megyei Hírlap.. - 2007. - 18. évf. 33. sz. - p. 2. 
 
Csatlakoznak az ivádiak a könyvtár akcióhoz 
In: Heves Megyei Hírlap ISSN 08659109. – 18 évf. 43 sz. 
(2007. február 20.), p. 5.- (Hírsáv) 

 
Szuromi Rita 
   Önállóság helyett gyarapodás / Szuromi Rita 
   Fotó 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, letéti könyvek, Eger 
IN: Heves Megyei Hírlap. – 2007. - 18. évf. 72. sz. - p. 4. 

                
   Kedden kezdıdik a bibliotékában, börze keretében, a könyvárusítás 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007. - 18. évf. 88. sz. - p. 4. 

                   
   İk sem maradnak olvasnivaló nélkül 
Mozgókönyvtár, Szentdomonkos, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 89. sz. - p. 5. 

 
   Guinness-rekordot döntenének véradásból 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 
IN: Heves Megyei Hírlap.. - 2007.- 18. évf. 109. sz. - p. 1. 

 
Sz.K. 
   Jól kezdıdött a Guinness-kísérlet véradásból, a folytatás ma / Sz. K. 
Véradás, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 110. sz.- p. 1. 

                  
Sz. K. 
   Sokan akartak rekordot dönteni / Sz. K.   
Véradás, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 
IN: Heves Megyei Hírlap.- 2007.- 18. évf. 111. sz. - p. 1. 
 
Mozgókönyvtár lehet a községi hivatalban 
In: Heves Megyei Hírlap ISSN 08659109. – 18 évf. 135. sz. 
(2007. június. 12.), p. 5.- (Hírsáv) 
                  
   A kályhától indulhatnak el 
   Színes fotó 
Átalakítás, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 200. sz.- p. 1,2. 

                   
   Európai mozgalom lehet itthon a Nagy Olvashow 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 230. sz. - p. 2. 
 
Az olvasást népszerősítik a könyvtárakban is 
In: Heves Megyei Hírlap ISSN 08659109. – 18 évf. 231. sz. 
(2007. október. 3.), p. 5. – (Hírsáv) 
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   Öt éve aratott sikert az elsı hangoskönyv 
Hangoskönyv népszerősítés, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 234. sz. - p. 16. 

 
   Az érintetlen természet a vásznakon 
Kiállítás, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 258. sz. - p. 5. 

                   
   Kollégánk könyvbemutatója 
Szuromi Rita: "Az átányi kıkoporsó", könyvbemutató, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 
Eger 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 259. sz. - p. 16. 

                  
   Négy ország könyvtárosai 
Testvérvárosi kapcsolat, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 260. sz.- p. 16. 
 
Szarvaskıben fejlesztették a könyvtárat 
In: Heves Megyei Hírlap ISSN 08659109. – 18 évf. 281. sz. 
(2007. december. 3.), p. 5. 
Fotó 

 
   Szívbıl szívbe, kézbıl kézbe 
Karácsonyi kiállítás, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 285. sz. - p. 3. 
 
Tovább bıvülhet a helyi könyvtárak választéka 
In: Heves Megyei Hírlap ISSN 08659109. – 18 évf. 294. sz. 
(2007. december. 18.), p. 5.- (Hírsáv) 

 
Megújult idegen nyelvi, zenei részleg 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 19. sz. - p. 1. 
 
Szuromi Rita 
Sokan elektronikusan olvasnak / Szuromi Rita 
IN: Heves Megyei Hírlap.. - 2008. - 19. évf. 29. sz.. - p. 4. 
 
Hopp, Juliska : a Babszem Jankó Gyermekszínház elıadása a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
Felnémeti Fiókkönyvtárában 
Színes fotó 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 54. sz. - p. 16. 
 
Bibliotékában tanulhatják az informatikai ismeretet 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 64. sz. - p. 3. 
 
A közös munka közel hoz : az Eventus szakiskola diákjainak kiállítása a könyvtárban 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 79. sz. - p. 16. 
 
Egy kedves, vidám éjszaka a könyvtárban / Zayné Czipó Beatrix 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 106. sz. - p. 4. 
 
Lengyel tájképek : kiállítás a lengyelországi Slupski Nemzetközi Alkotótábor munkáiból 
Színes fotó 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 192. sz. - p. 16. 
 
Természet, város, vallás : Zeller Ferenc festımővész kiállítása 
Színes fotó 
IN: 
Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 159. sz. - p. 16. 
 
Cél "Az év könyvtára" cím 
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IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 199. sz. - p. 1,3. 
 
És mégis mozog a könyvtár : mozgókönyvtári szolgáltatás Egerszalókon / Szabó Ági 
IN: Dobraverı. - 2008. - 19. évf. 13. sz. - p. 4. 
 
És mégis mozog a könyvtár : mozgókönyvtári szolgáltatás Bükkszenterzsébeten / Szabó Ági 
IN: Dobraverı. - 2008. - 19. évf. 14. sz. - p. 4. 
 
És mégis mozog a könyvtár / mozgókönyvtári szolgáltatás Mezıtárkányban / Szabó Ági 
IN: Dobraverı. - 2008. - 19. évf. 15. sz. - p. 4. 
 
Sipka fejtörı : a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának rejtvénye 
IN: Dobraverı. - 2008. - 19. évf. 15. sz. - p. 4. 
 
Év könyvtára lehet az egri 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Év könyvtára pályázat 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 205. sz. - p. 3. 
 
Ex libris : kiállítás Nagy István ex libris győjteményébıl 
Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 3. sz. - p. 3. 
 
Könyvbarátoknak : zárva tartás utáni nyitás a felnémeti fiókkönyvtárban 
Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 5. sz. - p. 3. 
 
Bálint-napi zsákbamacskával készül a könyvtár 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 36. sz. - p. 16. 
 
Babszem Jankó Gyermekszínház elıadása a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Felnémeti 
Fiókkönyvtárában 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 45. sz. - p. 3. 
 
Németh Tibor festımővész kiállítása 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 49. sz. - p. 3. 
 
Könyvbörze a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 83. sz. - p. 3. 
 
Mani, Kelet Krisztusa Nyugat Buddhája címő könyv bemutatója a könyvtárban 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 86. sz. - p. 3. 
 
Nagy Eszter kiállítása a könyvtárban 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 93. sz. - p. 3. 
 
Kézimunkák : kiállítás Ittes Emilné munkáiból 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 108. sz. - p. 3. 
 
Könyvhét 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 129. sz. - p. 3. 
 
Könyviállítás a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Idegen Nyelvi Részlegében 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 169. sz. - p. 3. 
 
Kiállítás Papp Ildikó festményeibıl 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 208. sz. - p. 3. 
 
Megújult idegen nyelvi, zenei részleg 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 19. sz. - p. 1. 
 
Sokan elektronikusan olvasnak / Szuromi Rita 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 29. sz.. - p. 4. 
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Ifjú "Könyvmolyok" Feldebrın 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 67. sz. - p. 5. 
 
Elveszítik Závada Milota címő könyvét : olvasásnépszerősítési játék a tarnaszentmiklósi Községi 
Könyvtárban 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 83. sz. - p. 5. 
 
Kölyökolvasók kerestetnek a feldebrıi könyvtári klubba 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 90. sz. - p. 5. 
 
Verseltek a kicsik és a felnıttek is a tiszanánai Községi Könyvtárban 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 101. sz. - p. 5. 
 
Biblia kiállítás a bodonyi Községi Könyvtárban 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 151. sz. - p. 3. 
 
Élet és áldás a tárlókon : Biblia kiállítás a bodonyi Községi Könyvtárban 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 165. sz. - p. 3. 
 
Szeptembertıl a könyvtárban is tanulhatnak Erdıkövesden 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 199. sz. - p. 5. 
 
Új helyiségbe költözött az erdıkövesdi könyvtár 
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 181. sz. - p. 2. 
 
 
 

 
Könyvtárunkról szóló híradás a szaksajtóban 
Pegán Anita 
„Próbálunk nagy léptekkel haladni” : látogatás a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban / Pegán Anita. 
In.: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2008.(17.) évf. 8. sz. p. 24-28. 
 
Könyvtárunk minıségbiztosítási tevékenysége, a Könyvtári Minıségfejlesztés 21 elnevezéső projektmunka 
során keletkezett dokumentumainkat tartalmazza az alábbi módszertani útmutató: 
Skaliczki Judit 
Az elsı lépésektıl a könyvtár stratégiai tervének elkészítéséig / Skaliczki Judit . — Budapest : KI, 2007 
(Budapest : Akaprint). — 81 p. ; 24 cm . — (A jó gyakorlat a könyvtári minıségirányítás bevezetéséhez, ISSN 
1789-1280 ; 1.) 
 
 
4. sz. melléklet 
Intézményünk önkéntes szakmai feladatai, tagságai; kiemelt társintézményi partnereink 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, testületi tag 
Informatikai és Könyvtári Szövetség, tag 
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet, tag 
Libinfo, tag 
Matarka Egyesület, konzorciumi tag 
Eurodesk, szolgáltató pont 
British Council 
Goethe Institut 
 
Szakmai díjak, kitüntetések 
A magyar kultúra napján Fekete Ildikó a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár idegen nyelvi részlegének 
könyvtárosa munkájának elismeréseként polgármesteri dicséretben részesült. 
 
Szakmai elıadások 
Kelemenné Csuhay Zsuzsanna: Internet Fiesta a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban. Internet Fiesta 
záró konferenciája. Budapest, Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ. 2007. március 27. 
Sohajdáné Bajnok Katalin: A teljesítménymérés módszertana. Helyismereti Könyvtárosok 14. Országos 
Konferenciája. Kiskunhalas, 2007. július 9. 
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Sohajdáné Bajnok Katalin: Eger MJV nyilvános könyvtárainak marketing stratégiája, 2006-2010. MKE Heves 
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5. sz. melléklet 
Kollégáink véleménye 
 

• Egyre jobban „beépül” a város életébe, úgy érzem, egyre fontosabb az embereknek, szeretnek itt lenni. 
Néha olyan érzésem van, hogy néhányan tovább is maradnak, mint tervezték, üldögélnek, beszélgetnek, 
találkoznak az ismerıseikkel, belelapoznak több könyvbe és folyóiratba is; nekem ez jó érzés. Úgy 
érzem, most már a könyvtár is közösségi hely. 
Számomra személyesen is rang lenne, ha megnyernénk és biztosan rang lenne a közösség szemében is. 
Lehet, hogy új olvasók is lennének, hiszen ez siker lenne és a sikeresség vonzó. 
A könyvtárak ma nemcsak a tanulás, a tudásszerzés színterei – hanem a rekreációé is és szerintem mi 
ezt is nagyon komolyan vesszük, és sokat teszünk azért, hogy ez így lehessen. 

 

• Gazdag, színes, a különbözı korosztályokat megmozgató programokkal. Ez erısíti a közösséget, az 
eredményesen végzett munka pozitívan hat a mindennapokban. 
A legfontosabb: a napi tevékenység, olvasókkal való „maximális” foglalkozás. Ez a munkánk eredıje! 
Fontos: a fegyelem, pontosság, udvariasság, odafigyelés, tájékoztatás, naprakész informálás, rend, 
tisztesség, precizitás stb. 

 

• Könyvtárunk a béke, a nyugalom szigete, ahol az információk, olvasnivalók mellett bárki új 
ismerısöket, barátokat szerezhet. 

 

• Könyvtárunk évek óta küszködik raktározási gondokkal, helyhiánnyal. A mostoha körülmények 
ellenére a dolgozók maximálisan igyekeznek minden olvasót kiszolgálni. Úgy gondolom, hogy 
mindezek miatt feltétlenül megérdemli könyvtárunk az „Év Könyvtára” címet. 
Legfontosabbnak a könyvtár életébıl az olvasók teljes körő ellátását tartom. 

 

• A könyvtár és munkatársai megítélésének szempontjából nagyon fontos, hogy részt vegyen ilyen díjak 
elnyerésében. A könyvtár munkatársai nagyon sokat tesznek ezért, hogy rendezvényekkel és 
szolgáltatásokkal elébe menjenek az olvasói igényeknek, nemcsak a városban, hanem vidéki, 
mozgókönyvtári szolgáltató helyeken is. 
Az utóbbi idıben látványos eredményeket ért el a könyvtár az olvasók számának növekedésében, 
nemcsak városi, hanem megyei szinten is. 

 

• Ez egy nagy elismerés lenne, az olvasók felé nyújtott szolgáltatásaink minıségét, a környezetünkben 
betöltött „szellemi” szerep elismerését jelentené. A legfontosabbnak a tudatos munkát tartom, amellyel 
azt a célt szolgáljuk, hogy szakmailag és emberileg az olvasók, a látogatók, a hozzánk betérık igényeit 
szem elıtt tartva nyitottak legyünk. Adjuk tovább azokat az értékeket, amelyeket fontosnak tartunk: 
olvasás, kultúra, kulturált viselkedés, könyvek szeretete. 

 

• Mindenképpen kiemelném kapcsolatépítı programjainkat, amelyek a hagyományos munkán túl nagy 
számban jelen vannak életünkben. (délutáni író-olvasótalálkozók, Fiesta, kapcsoltépítı tréning, jelenlét 
a város, megye rendezvényein). A KSZR tevékenysége, amellyel egyre inkább bevonja a vidéki 
könyvtárakat a mi munkánkba, az ı megnyerésük a tevékenységhez lehet a kapcsolat a vidék, falvak 
lakosságához. 
Nagyon fontos az internet-használati tanfolyamok régóta tartó nagy sikere, hiszen a tanfolyamok több 
résztvevıje megjelenik programjaink nagy részén, egyre többjükkel tudunk szorosabb könyvtárhoz 
kötıdést kiépíteni. 
Minél több helyen, minél többször mutatjuk meg magunkat, annál inkább bekerülünk a „köztudatba” 

 

• Minden egyes apró mozdulat fontos a könyvtár életében, ha azt az ember teljes odaadással és szívvel 
teszi. Legyen szó egy nagy horderejő rendezvényrıl, vagy egy olvasói tájékoztatásról, vagy egy 
feldolgozói részmunkáról. 
Összetartó, vidám, mindenre kész csapattal és megfelelı irányítókkal mindent elérhet a könyvtár. 

 
• Szerintem a legfontosabb az olvasó és a könyvtáros személyes kapcsolata. Az embertársi szeretet, az 

odafigyelés, a szakszerő és kedves tájékoztatás a legfontosabb a könyvtárak megítélésében, amiben még 
van mit fejlıdnünk. Sajnos a rengeteg magán és hivatalos munka eltereli a könyvtárosok figyelmét a 
valódi és fontos könyvtárosi feladatokról. Ebben látom a fejlıdésünk igazi kulcsát. 

 

• Az egyik legfontosabb dolognak tartom a kollektíva magas színvonalú, szakmai felkészültségét, 
innovatív tevékenységét. Azt, hogy mindenki „magáénak érzi” a könyvtárat, nem pedig „csak” 
munkahelynek. És ha mi ide szívesen jövünk be dolgozni, örömmel vagyunk itt és tartalmasan töltjük ki 
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a munkaidıt, annak nagy hozama lesz az olvasók részérıl is. A könyvtári munka és az olvasók iránti 
alázat jellemzi a közösséget. 
A bemutatott prezentációk alapján jó volt látni, hogy mennyi jó dolgot is csinál a könyvtár! Ha nem is 
nyerjük meg az „Év Könyvtára” címet, én akkor is büszke vagyok rá, hogy itt dolgozom! 

 

• Nyitottság, segítıkészség, rugalmasság, barátságos, otthonos hangulat. 
 

• Azon szakmai projectek, rendezvények kiemelésével, amelyet országosan is az élvonalban, elsıként, 
elismert módon oldottunk meg. Gondolok itt marketing stratégiánkra, a Fiestára, a mozgókönyvtári 
ellátásra, a helyismereti konferencia szervezésére. Fontos a nyitottságunk hangsúlyozása! 

 

• Büszke vagyok könyvtárunkra, nagyon szeretek itt dolgozni, mindennap örömmel jövök dolgozni, 
legnagyobb siker számomra, ha az olvasói kéréseket, kérdéseket megoldva látom a 
megelégedettségüket. A referensz kérdések megoldása a kedvenc területem. Szívem csücske az online 
kapcsolattartás a blogon keresztül, hiszen így nemcsak saját olvasóinkat tudom megszólítani, hanem az 
online közösséget is. Sikeres a blog, a napi 500-600 látogató bizonyítja. Fontosnak tartom napjainkban 
az internetes megjelenést a honlapon, a blogon, a hírlevéllel, iwiw -  ez is a közösségépítés egyik fajtája. 
Emellett a személyes foglalkozásért nagyon hálásak az olvasóink, örülnek, ha emlékszünk, milyen zenét 
szeret, ezt meg tudja beszélni velünk, kívánságaikat kívánságlistára írhatják, így az 
állománygyarapításban is részt vesznek. 

 

• A legfontosabb, hogy az olvasók szeretnek ide járni. Miért? Mert érzik és tapasztalják, az intézmény 
mindent megtesz, hogy jól érezzék magukat és elégedetten távozzanak és rendszeresen visszatérjenek. 
Megújult környezet, korszerő állomány, legújabb technika és nem utolsó sorban segítıkész, elızékeny 
könyvtárosok várják ıket. Jól mőködı személyes kapcsolatok, vonzó programok, mindennapos 
maximális helytállás biztosítja a sikeres munkát. 

 

• Fontosnak tartom az olvasókkal való személyre szóló foglalkozást és az online kapcsolattartást (pl. 
iwiw-en keresztül) 

 

• Rengeteg olvasást népszerősítı program, Nagyi-Net, gyerekprogramok, könyvtárlátogatók tájékoztatása 
 

• Úgy gondolom az utóbbi évek folyamatos fejlıdésével, amely mind emberi, mind eszközi. A rengeteg, 
sokszínő programátfogóan érinti a különbözı korosztályok érdeklıdési körét. Kiemelném az itt 
dolgozók segítıkészségét, szaktudását és emberi hozzáállását, amely a mai világban igazi kincs. 
Fontosnak tartom a gyerekprogramokat, különbözı szabadtéri népszerősítı rendezvényeket. Net-és 
kommunikáció fejlesztés. 

 

• A közösség alkotó gondolkodása, a folyamatos megújulni tudás és az értékeket megırzı és átadó 
képesség megléte alapján könyvtárunk már régen megérett az Év Könyvtára címre. 
Rendezvényeinkkel, programjainkkal folyamatosan jelen vagyunk a város és a megye életében. 

 

• A rendezvények, programok, külsı megjelenéseink mellett a mindennapi hagyományos szolgáltatások 
is nagyon fontosak. Az olvasóknak és a dolgozóknak egyaránt jó ide bejönni. Az olvasói és a kollegiális 
kapcsolatok a könyvtár egészére hatnak, erısítik helyzetünket a megye életében. Ismertség – 
együttmőködés – együtt gondolkodás – élhetı könyvtár – minıségi szolgáltatások egyre inkább 
jellemzıek könyvtárunkra. 

 

• A rengeteg lelkesen szervezett program, a könyvtár szebbé tételéért folytatott munka eredménye lehet 
ez a cím. A legfontosabb a jó közösség, a kedvesség, ami nálunk jellemzi a könyvtárosokat, ezért 
szeretnek az olvasók itt lenni, visszajárni, jó hírét vinni az ittenieknek. 

 

• Legfontosabbnak a nyitottságot tartom az olvasóközönség felé, illetve a programok szervezése 
lehetıséget ad az emberekkel való kapcsolattartáshoz (kiállítások, internetes képzés, 
gyermekkönyvtárban versenyek szervezése). Fontos a kedves, figyelmes viselkedés és mosoly mások 
felé, akik segítséget kérnek. 

 

• Az a sok program és az egész kollektíva hozzáállása, ami esélyessé tehet bennünket a cím elnyerésére. 
Úgy gondolom, Egerben a legismertebb közintézményeknek számít a könyvtár, és mindenütt „ott van” 
ahol még jobban ismertebbé teheti magát. A dolgozók biztosan mindent meg fognak tenni, amit tudnak, 
a cél érdekében.  

 



 - 50 - 

• Azt gondolom, hogy könyvtárunkban olyan tettre kész „csapat” dolgozik, akik az elmúlt években 
mindent megtettek azért, hogy az Év Könyvtára lehessünk. Nem épült ugyan új könyvtár épület, de a 
munka minısége, az ötletek és erık koncentráltsága példamutató lehet a könyvtáros társadalom 
számára. 

 

• Szolgáltatásainkon kívül sokszínő rendezvényeinkkel szinte minden korosztályt sikerült becsalogatni a 
könyvtárba. 

 

• A színes, változatos programok vonzóak az olvasóknak és az itt dolgozók munkáját is színesítik. 
Mindez az olvasókra és a kollégákra is pozitívan hat. A mozgókönyvtári ellátás javít a könyvtári 
szolgáltatások minıségén, olvasók elégedettebbek. A kollektíván belüli családias hangulat, ami kifelé is 
hat, hiszem, az olvasók is szívesebben jönnek barátságos környezetbe. 

 

• A könyvtárak célja az olvasóközönség „kiszolgálása”, mely a mozgókönyvtári szolgáltatásokkal 
könyvtárunkban a lehetı legszélesebb körővé vált, hiszen a megyében levı könyvtárak felébe 
eljuttatjuk azokat a változatos dokumentumokat, rendezvényeket, amelyek azok számára önerıbıl 
elérhetetlenek lennének. Ezzel tehát nem csak saját, hanem egész megyénk igényét is kiszolgáljuk. 

 

• „A falak ereje nem a kıben, hanem a védık lelkében vagyon” olvashatjuk az Egri Csillagokban. 
Könyvtárunk ereje sem az épületben, hanem az itt dolgozó könyvtárosok csapatszellemében, 
kreativitásában, az együtt dolgozás örömében, a vezetık és a dolgozók közös célért végzett munkájában 
van. Ezt érzik a használóink és a kollégáink is. 

 

• A színvonalas szakmai, tipikus könyvtárosi munka amellett a különbözı, több embert megmozgató, 
érdekes programok szervezésével minél több embert becsalogatni a könyvtárba. Úgy gondolom, ebben 
a könyvtáros kollégák sokszor erın felül, hétvégéiket is feláldozva, nagyon sokat tesznek. 

 

• Minél több, sok embert vonzó rendezvény szervezése a könyvtárban és a városi rendezvényeken való 
részvétel. 
Az Internet tanfolyamok sikerei. 

 

• Azt gondolom, nagyon fontosak a mindennapok, az olvasókkal való kapcsolat, s ugyanilyen szinten 
lényeges a hagyományok megteremtése s azok folyamatos továbbgondozása, újabb ötletekkel való 
színesítése. Akkor jó egy könyvtár, ha az olvasók otthonra találnak benne, s akkor lehet „otthonos”, ha 
a könyvtárosok is jól érzik magukat a falai között, s képesek közösen gondolkodva, együttmőködve 
megırizni ezt a „melegséget”. 
Úgy gondolom, a mi könyvtárunk is ezen az úton halad. A gyermekkönyvtárban erıs közösségteremtı 
programok szervezıdnek, amelybe szeretnék én is aktívan bekapcsolódni, ezzel támogatva az eddigi 
munkát. Mindezek alapján úgy érzem, könyvtárunk kiérdemelné ezt a címet. 

 

• Könyvtárunk mőemlék épület, mégis látványosan a kor és technika fejlıdését láthatja az olvasó. 
 

• Kellemes környezet, sok információ 
Fontos a város és a megye kulturális életében, az itt élı emberek mindennapjaiban 
Az olvasó minden kérdésére választ tudjunk adni valamilyen módon. 
Minél többet halljanak rólunk, mindig legyünk a köztudatban. 
Sok-sok hangulatos rendezvény. 

 

• A mozgókönyvtári ellátás óriási mértékben fejlıdött. A fiókkönyvtárak megszépültek, 
szolgáltatásaikkal vonzóbbá váltak környezetük olvasói körében. A könyvtár színes programjaival 
egyre fontosabb szerepet vállal a város életében. 

 

• Aktív részvétel városi és országos szintő rendezvényeken. 
Országos elismerés kivívása az Internet Fiesta rendezvénysorozatával. 
Hangulatos környezetben példaértékően összetartó kollektíva munkálkodik folyamatosan minden 
korosztály mővelıdési és szórakozási igényeinek kielégítésén. 

 

• Ember, család és gyermekbarát programjaink mellett azt emelném ki a könyvtár életébıl, hogy 
olvasóink nagy része úgy érzi, az ı személye, az ı ügye a legfontosabb számunkra. Amikor bárkivel 
kapcsolatba kerülünk, figyelmünk, segítı szándékunk 100%-ban csak az övé. 

 


